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NR. __________ 

MINUTĂ 

 Ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Comunei Calnic Jud. Alba din data de 17.06.2022 

ora 16.00. 

 Din totalul de 11 consilieri sunt prezenți 10 consilieri. Dl. Consilier local Albu Vasile Laurean este 

absent.  

1. Hotărârea nr. 60/2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2022, a 

Consiliului Local al com. Câlnic, jud. Alba. 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

2. Hotărârea nr. 61/2022 privind vânzarea imobilelor teren și construcții aflate în domeniul 

privat al Comunei Câlnic, înscrise în CF nr. 76844 Câlnic - teren 2/8 părți, respectiv 897,25 mp din 

3589 mp și construcții 2/8 părți, situate în intravilanul comunei Câlnic, localitatea Câlnic, nr. 11, 

județul Alba 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

3. Hotărârea nr. 62/2022 privind acordarea de sprijin financiar unor Bisericii penticostale Eben-

Ezel, comuna Câlnic, nr. 490, județul Alba 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

4. Hotărârea nr. 63/2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 

Comunei Câlnic a imobilului situat administrativ în Comuna Câlnic, localitatea Câlnic, str. Morii, nr. 

418, jud. Alba 

Voturi:  

pentru: 9 voturi  

abțineri: 1 abținere  

împotrivă: -  

5. Hotărârea nr. 64/2022 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Comunei Câlnic 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: - 

împotrivă: -  

6. Hotărârea nr. 65/2022 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în 

sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a terenului aferent Construcție de spații comerciale 

în Localitatea Deal, Comuna Câlnic,  jud. Alba 

Voturi:  

pentru: 9 voturi  

abțineri: 1 abținere 



împotrivă: -  

7.  Hotărârea nr. 66/2022 privind aprobarea raportului de evaluare în vederea vânzării pentru 

Construcție Casă și Teren situată în Comuna Câlnic, nr. 60, jud. Alba, intabulat în extrasul CF 73670 

Câlnic, nr. cad. 73670-C1, 73670-C2-construcție casă, anexă și teren, aflată în Domeniul Privat al 

Comunei Câlnic, descrisă în cuprinsul raportului de evaluare și vânzarea cu exercitarea dreptului de 

preemțiune, prin negocire directă către Florea Mihaela-Maria 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: - 

împotrivă: - 

8. Hotărârea nr. 67/2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiții ”EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORDURI 

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA CÂLNIC, COMUNA CÂLNIC, JUDEȚUL 

ALBA”- faza S.F. 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: - 

împotrivă: - 

9. Hotărârea nr. 68/2022 privind aprobarea modificării HCL nr. 15/2022 privind aprobarea 

utilizării excedentului bugetului local pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2022 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: - 

împotrivă: - 

10. Hotărârea nr. 69/2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 

Câlnic pe anul 2022 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: - 

împotrivă: - 

 

  Câlnic, 17.06.2022 

         Presedinte de sedinta                         Secretar General UAT 

            Consilier Local                                                                                       Maria Matei 


