
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

COMUNA CÂLNIC 

CONSILIUL LOCAL 

NR. __________ 

 

MINUTĂ 

 Ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Comunei Calnic Jud. Alba din data de 28.01.2022 

ora 16.00. 

 Din totalul de 11 consilieri sunt prezenți 10 consilieri. Dl Tomescu Gheorghe-Claudiu este absent.  

1. Hotărârea nr. 3/2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2022, a 

Consiliului Local al com. Câlnic, jud. Alba. 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

 

2. Hotărârea nr. 4/2022 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de 

anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, 

datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Comunei Câlnic. 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

 

3. Hotărârea nr. 5/2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și 

stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități la nivelul comunei Câlnic. 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: - 

 

4. Hotărârea nr. 6/2022 privind aprobarea modului de întocmire si ţinere a registrului agricol pe 

raza comunei Câlnic. 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: - 

 

5. Hotărârea nr. 7/2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei 

Câlnic în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al 

Unității Administrativ Teritoriale al Comunei Câlnic pentru anul 2022. 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

 



6. Hotărârea nr. 8/2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de pe raza Comunei Câlnic pentru anul școlar 2022-2023  

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

 

7. Hotărârea nr. 9/2022 privind înființarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul Comunei 

Câlnic și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei Câlnic. 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: - 

 

8. Hotărârea nr. 10/2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local 

efectuate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social 

pentru anul 2022. 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: - 

 

9.  Hotărârea nr. 11/2022 privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inscriere in 

sistemul integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilului situat administrativ in Comuna Calnic 

loc. Calnic, jud. Alba 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: - 

 

 

   Câlnic, 28.01.2022 

 

         Presedinte de sedinta                         Secretar General UAT 

            Consilier Local                                                                                       Maria Matei 


