
ROMÂNIA 
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MINUTĂ 

 Ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Comunei Calnic Jud. Alba din data de 29.04.2022 

ora 16.00. 

 Din totalul de 11 consilieri sunt prezenți 11 consilieri.  

1. HCL 39/2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2022, a Consiliului 

Local al com. Câlnic, jud. Alba  

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

2. HCL 40/2022  privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului de venituri și cheltuieli al 

Comunei Câlnic la data de 31.03.2022. 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: - 

3. HCL 41/2022 privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 

2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat  

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: - 

4. HCL 42/2022 privind aprobarea cuantumului burselor care se acordă elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat aferente anului școlar 2021-2022, începând cu semestrul II  

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: - 

5. HCL 43/2022 privind inițializarea demersurilor de elaborare a documentației de actualizare a 

PUG al Comunei Câlnic și a Regulamentului local de urbanism  

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: - 

6. HCL 44/2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic pe anul 

2022  

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: - 

 

 

 



7.  HCL 45/2022 privind acordul de principiu privind transferul imobilului teren inscris in CF 

nr. 76875 Calnic, in suprafata de 111 mp, din domeniul public al Comunei Calnic in domeniul public 

al Statului Roman si administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Politie 

Judetean Alba  

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: - 

8. HCL 46/2022 privind aprobarea PUD pentru Construire dispensar uman în localitatea Câlnic, 

comuna Câlnic, județul Alba  

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: - 

9. HCL 47/2022 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa care se va recolta și 

valorifica în cursul anului 2022 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Câlnic  

Voturi:  

pentru: 6 voturi  

abțineri: 5 voturi 

împotrivă: - 

10. HCL 48/2022 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 27/2021 

privind aprobarea volumului maxim pentru valorificarea prin vânzare directă, a masei lemnoase 

producția anului 2021 

Voturi:  

pentru: 6 voturi  

abțineri: 5 voturi 

împotrivă: - 

 

  Câlnic, 29.04.2022 

         Presedinte de sedinta                         Secretar General UAT 

            Consilier Local                                                                                       Maria Matei 


