
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

COMUNA CÂLNIC 

CONSILIUL LOCAL 

NR. __________ 

MINUTĂ 

 Ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Comunei Calnic Jud. Alba din data de 27.05.2022 

ora 16.00. 

 Din totalul de 11 consilieri sunt prezenți 10 consilieri. Dl. Consilier local Bogdan Emilian este 

absent.  

1. Hotărârea nr. 51/2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2022, a 

Consiliului Local al com. Câlnic, jud. Alba. 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

2. Hotărârea nr. 52/2022 privind aprobarea Contului de execuție anual al Bugetului general 

centralizat al Comunei Câlnic la data de 31.12.2021 și a situațiilor financiare întocmite la 31.12.2021 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

3. Hotărârea nr. 53/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 

speciale, pentru anul 2023 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

4. Hotărârea nr. 54/2022 privind completarea și modificarea HCL 122 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2022 

Voturi:  

pentru: 9 voturi  

abțineri: 1 abținere  

împotrivă: -  

5. Hotărârea nr. 55/2022 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei 

Calnic pe anul 2022 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: - 

împotrivă: -  

6. Hotărârea nr. 56/2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Elaborare documentație 

tehnică pentru întocmire documentație P.U.G. și R.L.U. Comuna Câlnic,Județul Alba” în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10-Fondul Local, Investiția I.4-

Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare 

urbană 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: - 

împotrivă: -  



7.  Hotărârea nr. 57/2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Sistemul de supraveghere 

video comuna Câlnic, jud.Alba” în cadrul Planului de Redresare și Reziliență al României, 

Componenta 10-Fondul Local, I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/alte 

infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: - 

împotrivă: - 

8. Hotărârea nr. 58/2022 privind aprobarea completării Anexei 1 la HCL nr. 10/2020 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru secretar comună, funcționari publici, personal contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Câlnic, jud. Alba 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: - 

împotrivă: - 

9. Hotărârea nr. 59/2022 privind însușirea raportului de evaluare în vederea stabilirii valorii de 

închiriere pentru imobilul ”Construcție anexă la pășune (Saivan ovine)”, înscris în CF nr. 76752 – C1 

și aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere pentru suprafețele de pajiști din 

domeniul public al comunei Câlnic, jud. Alba nr. 2453/25.06.2020 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: - 

împotrivă: - 

 

  Câlnic, 27.05.2022 

         Presedinte de sedinta                         Secretar General UAT 

            Consilier Local                                                                                       Maria Matei 


