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 Ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Comunei Calnic Jud. Alba din data de 31.03.2022 

ora 16.00. 

 Din totalul de 11 consilieri sunt prezenți 11 consilieri.  

1. Hotărârea nr. 24/2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2022, a 

Consiliului Local al com. Câlnic, jud. Alba. 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

2. Hotărârea nr. 25/2022 privind stabilirea apartenenței la domeniul privat al comunei Câlnic, 

județul Alba a unor bunuri imobile constând din terenuri și construcții 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

3. Hotărârea nr. 26/2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 

Câlnic pe anul 2022 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

4. Hotărârea nr. 27/2022 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: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

5. Hotărârea nr. 28/2022 privind vânzarea/închirierea imobilului teren aflat în domeniul privat 

al Comunei Câlnic, înscris în CF nr. 76841 Câlnic - suprafață teren 630 mp, situat în intravilanul 

comunei Câlnic, localitatea Câlnic, județul Alba 

Voturi:  

pentru: 9 voturi  

abțineri: 2 voturi 

împotrivă: -  

6. Hotărârea nr. 29/2022 privind vânzarea/închirierea imobilelor teren și construcții aflate în 

domeniul privat al Comunei Câlnic, înscrise în CF nr. 76854 Câlnic - suprafață teren 500 părți din 

1.676 părți , respectiv 500 mp din 1676 mp și suprafață construcții 250 mp, situate în intravilanul 

comunei Câlnic, localitatea Câlnic, nr. 425, județul Alba 

Voturi:  

pentru: 9 voturi  

abțineri: 2 voturi 

împotrivă: -  



7.  Hotărârea nr. 30/2022 privind vânzarea imobilelor teren și construcții aflate în domeniul 

privat al Comunei Câlnic, înscrise în CF nr. 76853 Câlnic - suprafață teren 250 părți din 1.235 părți , 

respectiv 250 mp din 1235 mp și suprafață construcții 243 mp, situate în intravilanul comunei Câlnic, 

localitatea Câlnic, nr. 287, județul Alba 

Voturi:  

pentru: 9 voturi  

abțineri: 2 voturi 

împotrivă: - 

8. Hotărârea nr. 31/2022 privind vânzarea imobilelor teren și construcții aflate în domeniul 

privat al Comunei Câlnic, înscrise în CF nr. 73670 Câlnic - suprafață teren 1.400 mp și suprafață 

construcții 107 mp, situate în intravilanul comunei Câlnic, localitatea Câlnic, nr. 60, județul Alba 

Voturi:  

pentru: 9 voturi  

abțineri: 2 voturi 

împotrivă: - 

9. Hotărârea nr. 32/2022 privind aprobarea deschiderii unui cont bancar la Banca Transilvania 

SA 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: - 

împotrivă: - 

10. Hotărârea nr. 33/2022 privind aprobarea documentatiei de parcelare a imobilului situat 

administrativ în localitatea Câlnic, comuna Câlnic, înscris în CF nr. 76804 Câlnic, nr. Cadastral 

76804, în suprafață de 2009 mp 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: - 

împotrivă: - 

11. Hotărârea nr. 34/2022 privind vânzarea/închirierea imobilului teren aflat în domeniul privat 

al Comunei Câlnic, înscris în CF nr. 76838 Câlnic - suprafață teren 436 mp, situat în intravilanul 

comunei Câlnic, localitatea Câlnic, județul Alba 

Voturi:  

pentru: 9 voturi  

abțineri: 2 voturi 

împotrivă: - 

12. Hotărârea nr. 35/2022 privind vânzarea/închirierea imobilului teren aflat în domeniul privat 

al Comunei Câlnic, înscris în CF nr. 76824 Câlnic - suprafață teren 2418 mp, situat în intravilanul 

comunei Câlnic, localitatea Câlnic, județul Alba 

Voturi:  

pentru: 9 voturi  

abțineri: 2 voturi 

împotrivă: - 

 

  Câlnic, 31.03.2022 

         Presedinte de sedinta                         Secretar General UAT 

            Consilier Local                                                                                       Maria Matei 


