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 Incheiat azi 31.03.2022 ora 16.00 cu ocazia sedintei publice ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Calnic Jud.Alba. 

 Participa la sedinta: secretar general comuna D-na Maria Matei,  

D-nul Bogdan Ioan presedintele de ședinta - prin Dispoziția nr. 56/04.02.2022 a fost convocată, 

astăzi, 11.02.2022, ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Câlnic. 

D-na Matei - face apelul nominal al consilierilor, care răspund prezent și anunță că sunt prezenți 11 

consilieri din cei 11 consilieri în funcție. Fiind prezenți toți cei 11 consilieri locali, ședința se poate 

desfășura în condiții de legalitate. 

D-na Matei: înainte de a trece la ordinea de zi, doresc sa supun aprobarii procesele verbale ale 

sedintelor anterioare. Se aprobă în unanimitate. 

 D-nul Bogdan Ioan: Începem sedinta de consiliu cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2022, a 

Consiliului Local al com. Câlnic, jud. Alba - Proiect nr. 21/2022. 

Inițiatorul proiectului: consilier local BOGDAN Ioan 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea apartenenței la domeniul privat al comunei Câlnic, județul 

Alba a unor bunuri imobile constând din terenuri și construcții - Proiect nr. 22/2022. 

                      Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei suprafețe de teren în vederea depozitării temporare a 

deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții și demolări de pe raza Comunei Câlnic - Proiect nr. 

23/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic pe 

anul 2022 - Proiect nr. 24/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

5. Proiect de hotărâre 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 - Proiect nr. 25/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

6. Proiect de hotărâre privind vânzarea 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 - Proiect nr. 26/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

7. Proiect de hotărâre privind vânzarea 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 - Proiect nr. 27/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

8. Proiect de hotărâre 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 - Proiect nr. 28/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

9. Proiect de hotărâre 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 - Proiect nr. 29/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui cont bancar la Banca Transilvania SA - 

Proiect nr. 30/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

11. Proiect de hotărâre 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 - Proiect nr. 31/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

12. Proiect de hotărâre privind vânzarea 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 - Proiect nr. 32/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

13. Proiect de hotărâre privind vânzarea 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 - Proiect nr. 33/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

14. Informare – Raport de activitate al Primarului Comunei Câlnic pe anul 2021 

15. Diverse. 

 Dl. Cunțan Ioan – viceprimar – inițiatorul proiectului, dl. Primar Bodea Lucian-Tiberiu solicită 

retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de la punctul 3. 

D-nul Bogdan Ioan - Se supune la vot ordinea de zi cu proiectul numărul 3 retras. Se aprobă în 

unanimitate. 

 D-nul Bogdan Ioan - Se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi. 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2022, a 

Consiliului Local al com. Câlnic, jud. Alba - Proiect nr. 21/2022. 

Inițiatorul proiectului: consilier local BOGDAN Ioan 

Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3. 

Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

 dl. Bogdan Ioan - supune la vot proiectul de hotărâre - se aprobă în unanimitate. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 24/2022. 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea apartenenței la domeniul privat al comunei Câlnic, 

județul Alba a unor bunuri imobile constând din terenuri și construcții - Proiect nr. 22/2022. 

                      Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 



finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3. 

Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

D-na Matei - este vorba despre imobile terenuri, care sunt momentan, datorită inregistrarii 

sistematice, inscrise in favoarea Comunei Câlnic, insa doar provizoriu. Prin acest proiect de hotărâre se 

propune stabilirea apartenenței la domneniu privat al acestor terenuri. 

Dl Tomescu -  ne puteți spune despre ce terenuri este vorba? 

d-na Matei – după cum este înscris pe extrasele CF avute, terenurile sunt ”Saivan Furdui”, ”Depozit 

îngrășăminte” și ”Imobil cabinet veterinar” – adică terenul din spatele cabinetului veterinar. 

dl. Bogdan Ioan - supune la vot proiectul de hotărâre - se aprobă în unanimitate. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 25/2022. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic 

pe anul 2022 - Proiect nr. 24/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3. 

Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

 d-na Matei – se propune Suplimentarea  prevederilor  bugetare pentru active nefinanciare la 

capitolul 5102 Autorități publice și acțiuni externe cu suma de +23,00 mii lei  necesari pentru obiectivul de 

investiții „DT Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea sediului 

primăriei Comunei Câlnic, județul Alba” suma de 8 mii lei și  „Echipamente IT” suma de 15 mii lei; 

Suplimentarea  prevederilor  bugetare pentru cheltuieli materiale la capitolul 5102 Autorități publice și 

acțiuni externe cu suma de +20,00 mii lei  necesari pentru prestări servicii; Alocarea de prevederi bugetare 

la capitolul 5402  Alte servicii publice generale pentru constituirea unui fond de rezervă la dispoziția 

autorităților locale în sumă de +120,00 mii lei; Retragerea prevederilor bugetare de la cheltuieli materiale 

la capitolul  6502  Învățământ  în sumă de -150,00 mii lei; Suplimentarea  prevederilor  bugetare pentru 

cheltuieli materiale la capitolul 6602 Sănătate cu suma de +10,00 mii lei  necesari pentru reparații curente.  

dl. Bogdan Ioan - supune la vot proiectul de hotărâre - se aprobă în unanimitate. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 26/2022. 

4. Proiect de hotărâre 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 - Proiect nr. 25/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3. 



 

Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

d-na Matei – este vorba despre o nouă documentație topo-cadastrală pentru identificarea unui teren 

pe care să amplasăm stațiile de reîncărcare pentru care dorim să depunem proiect spre finațare la AFM. 

Prima locație, cea de lângă  Cetate, nu a obținut aviz pozitiv de la Direcția Județeană de Cultură Alba, fiind 

prea aproape de Cetate. Acest teren este terenul din fața blocului, unde deja există amenajate parcări. 

dl. Tomescu – nu cred că este bine să punem acolo stații de reîncărcare. Se va ocupa parcarea iar 

persoanele care au magazine acolo nu își vor putea face aprovizionarea. 

d-na Matei – deocamdată este vorba despre un proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației 

topo-cadastrale pentru înscrierea în favoarea domeniului public al Comunei Câlnic. Momentan, acel teren 

este înscris in favoarea domeniului public al județului Alba (CJ), făcând parte din drumul județean.  

dl. Tomescu – de ce nu se aplasează stația în altă parte? 

dl. Urban – de exemplu în zona de sus a localității 

d-na Matei – locația de amplasare a stațiilor ar trebui să fie cât mai aproape de transformator, iar 

lânga bloc exista un transformator. Costurile cu branșamentul electric nu sunt suportate de către finanțator. 

În plus, stațiile de reîncărcare sunt două cutii, care nu vor ocupa spațiul atat de mult precum sunt acele 

fotografii din documentație. Asta înseamnă că amplasarea lor în acea parcare nu va produce impedimente 

magazinelor din acea zonă, fiind stații de reîncărcare rapidă, iar staționarea mașinilor pentru încărcare nu 

va dura atât de mult timp. 

dl. Bogdan Ioan - supune la vot proiectul de hotărâre - se aprobă în unanimitate. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 27/2022. 

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea 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 - Proiect nr. 26/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3. 

Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

d-na Matei: este vorba, în următoarele proiecte de hotărâri, despre imobile teren sau teren si 

constructii, aflate în inventarul domeniului privat al Comunei Câlnic, imobile pentru care au fost depuse 

solicitări de cumpărare. Fiind depusă o cerere, pentru a putea achiziționa un serviciu de evaluare, am 

considerat oportună emiterea unei hotărâri prin care dumneavoastră să spuneți ce doriți să se întâmple cu 

imobilele respective, pentru a nu ajunge în situația în care să cheltuim banul public fără a avea 

oportunitatea aprobată. 

Dl. Tomescu – puteți să ne spuneți cine sunt persoanele care au depus solicitările de cumpărare? 

d-na Matei: așa cum reiese din fiecare proiect de hotărâre în parte, la fiecare s-a depus câte o cerere, 

după cum urmeaza: dl. Tocu Adrian Alexandru, d-na Fleacă Elena-Marcela, d-na Ghișe Mariana, d-na 

Florea Mihaela, dl. Mercurean Gheorghe-Adrian și dl. Muratore Marius-Nicolae. 

dl. Bogdan Emilian: d-na Fleacă Elena-Marcela a depus cerere de cumpărare la ce imobil? 

d-na Matei: la imobilul de la 425. 



dl. Bogdan Emilian: dar la acel imobil locuiește altcineva, Nu cred ca este normal să scoatem din 

casă persoanele care locuiesc acolo de atâta vreme. 

dl. Urban: sunt de acord cu domnul Emilian. Nu putem să facem așa ceva. 

d-na Matei: aceste proiecte de hotărâre nu înseamnă vânzarea direct a imobilelor către solicitanți. 

După cum va spuneam, aceste proiecte de hotărâri sunt exact pentru oportunitatea de a achiziționa 

serviciile de evaluare. Imobilele care au chiriași cu contract valabil, cum este imobilul de la nr. 60 și cel de 

la nr. 287, sunt immobile care, in baza dreptului de preemtiune al chiriasului, pot fi achizitionate direct de 

catre acestia. Celelalte immobile vor fi scoase la licitatie publica, nu vor fi atribuite direct. 

dl. Cuntan Ioan: vreau sa va spun că mai există o problema legata de aceste immobile. Ele sunt 

foarte degradate. Ca sa se poată investi in ele, este nevoie de bani. Iar investitiile pot fi facute de proprietar 

sau de catre chiriasi cu acordul proprietarului. Imobilul de la nr. 425 este foarte degradat. 

dl. Dobre: si sa intelegem că daca cei care locuiesc in case nu doresc sa le cumpere, nu o sa poata sa 

le inchirieze in continuare? 

dl. Bogdan Emilian: oamenii respective ar putea macar sa aiba posibilitatea sa opteze să le 

inchirieze. 

D-na Matei: asta înseamna evaluare pentru stabilirea pretului minim de pornire la licitatie in 

vederea inchirierii. Deci trebuie stability de catre dumneavoastra ce doriti sa se intample cu imobilele 

respective. 

dl. Tomescu: propun un amendament: la proiectele de hotarare privind vanzarea imobilelor, cu 

exceptia imobilului de la nr. 60 si cel de la nr. 287, să se treaca in hotarare ”vânzarea/închirierea”, iar 

evaluarile sa se faca pentru ambele. 

d-na Matei: asta inseamna ca se vor face cate doua evaluari pentru fiecare imobil. 

dl. Bogdan Ioan - supune la vot amendamentul. Se aproba cu 9 voturi. Dl. Bogdan Emilian si dl. 

Urban Augustin-Adrian se abțin. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament - se aprobă 9 

voturi. Dl. Bogdan Emilian si dl. Urban Augustin-Adrian se abțin. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 28/2022. 

6.  Proiect de hotărâre privind vânzarea 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 - Proiect nr. 27/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3. 

Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

d-na Matei: conform amendamentului de la proiectul de hotarare anterior 

dl. Bogdan Ioan - supune la vot amendamentul. Se aproba cu 9 voturi. Dl. Bogdan Emilian si dl. 

Urban Augustin-Adrian se abțin. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament - se aprobă 9 

voturi. Dl. Bogdan Emilian si dl. Urban Augustin-Adrian se abțin. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 29/2022. 

 

 



7. Proiect de hotărâre 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 - Proiect nr. 28/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3.. 

Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

dl. Bogdan Ioan - supune la vot proiectul de hotărâre - se aprobă 9 voturi. Dl. Bogdan Emilian si dl. 

Urban Augustin-Adrian se abțin. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 30/2022. 

8. Proiect de hotărâre 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 - Proiect nr. 29/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3. 

Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

dl. Bogdan Ioan - supune la vot proiectul de hotărâre - se aprobă 9 voturi. Dl. Bogdan Emilian si dl. 

Urban Augustin-Adrian se abțin. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 31/2022. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui cont bancar la Banca Transilvania SA 

- Proiect nr. 30/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3.. 

Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

dl. Bogdan Ioan - supune la vot proiectul de hotărâre - se aprobă în unanimitate. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 32/2022. 

 



10. Proiect de hotărâre 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 - Proiect nr. 31/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3. 

Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

d-na Matei: este vorba despre imobilul teren care urmează a fi transferat în domeniul public al 

Statului Romaîn, in administrarea IPJ Alba, pentru amplasarea acelei constructii modulare. 

dl. Bogdan Ioan - supune la vot proiectul de hotărâre - se aprobă în unanimitate. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 33/2022. 

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea 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 - Proiect nr. 32/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3.. 

Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

d-na Matei: conform amendamentului de la proiectul de hotarare anterior 

dl. Bogdan Ioan - supune la vot amendamentul. Se aproba cu 9 voturi. Dl. Bogdan Emilian si dl. 

Urban Augustin-Adrian se abțin. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament - se aprobă 9 

voturi. Dl. Bogdan Emilian si dl. Urban Augustin-Adrian se abțin. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 34/2022. 

12. Proiect de hotărâre privind vânzarea 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 - Proiect nr. 33/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3.. 

Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

d-na Matei: conform amendamentului de la proiectul de hotarare anterior 

dl. Bogdan Ioan - supune la vot amendamentul. Se aproba cu 9 voturi. Dl. Bogdan Emilian si dl. 



Urban Augustin-Adrian se abțin. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament - se aprobă 9 

voturi. Dl. Bogdan Emilian si dl. Urban Augustin-Adrian se abțin. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 35/2022. 

 

13. Informare – Raport de activitate al Primarului Comunei Câlnic pe anul 2021 

Pct. 13 pe ordinea de zi - Informare – Raport de activitate al Primarului Comunei Câlnic pe anul 

2021. Se dă citire raportului privind starea economică, social și de mediu a Comunei Câlnic, județul 

Alba. 

 

14. Diverse. 

dl. Badila Dumitru: exista o problema reala legata de faptul ca oamenii dau foc pentru a-si curate 

terenurile. Este necesar să facem ceva pentru a ju ajunge in aceeasi situatie ca si alte commune unde au ars 

hectare intregi de teren. 

d-na Matei: am fost sesizati telefonic referitor la aceste aspect, iar colegii din primarie s-au deplasat 

la fata locului pentru a stinge incendiile de vegetatie. Din acest motiv a fost facut si un anunt pe fbk, pentru 

a anunta populatia ca este considerate infractiune punerea focului fara a avea un permis de lucru cu foc 

emis de catre Seful SVSU din cadrull Primariei Comunei Câlnic. 

Nemaifiind alte probleme de  dezbatut, D-nul Bogdan Ioan declara sedinta inchisa. 

Epuizandu-se ordinea de zi, sedinta ia sfarsit, drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal in 

forma prezentata. 

Detaliile mai in amanunt ale dezbaterilor, care au avut loc in cadrul sedintei sunt cuprinse in 

inregistrarea audio, parte integranta din prezentul proces verbal, mai putin ceea ce nu s-a auzit, inregistrat 

si consemnat, deoarece nu s-a vorbit la microfon si intr-o ordine bine stabilita. 

             Calnic, 31.03.2022. 

 

 

 

 

         Presedinte de sedinta                         Secretar General UAT 

            Consilier Local                                                                                       Maria Matei 


