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PROCES-VERBAL 

 Incheiat azi 10.05.2022 ora 09.00 cu ocazia ședinței publice extraordinare, cu convocare de îndată, 

a Consiliului Local al Comunei Calnic Jud.Alba. 

 Participa la sedinta: Primar Bodea Lucian Tiberiu, secretar general comuna D-na Maria Matei. 

Ședința se desfășoară online, pe whatsapp. 

D-nul Dobre Iuliu-Alexandru președintele de ședinta - prin Dispoziția nr. 233/2022 a fost 

convocată, astăzi, 10.05.2022, ședința publică extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului Local al 

Comunei Câlnic. 

D-na Matei - face apelul nominal al consilierilor, care răspund prezent și anunță că sunt prezenți 10 

consilieri din cei 11 consilieri în funcție. Dl. Consilier local Mihu Zaharie este absent. Ședința se poate 

desfășura în condiții de legalitate. 

 D-nul Dobre Iulie-Alexandru: Începem sedinta de consiliu cu urmatoarea ordine de zi: 

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

pe anul 2022- Proiect nr. 49/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

2. Diverse. 

 

 D-nul Dobre Iulie-Alexandru - Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate. 

 D-nul Dobre Iulie-Alexandru - Se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi. 

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

pe anul 2022- Proiect nr. 49/2022 

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. Dobre Iulie-Alexandru - 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. 49/2022. 

   Nemaifiind alte probleme de  dezbatut, D-nul Dobre Iulie-Alexandru declara sedinta inchisa. 

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

forma prezentata. 

             Calnic, 10.05.2022 

 

 

         Presedinte de sedinta                         Secretar General UAT 

            Consilier Local                                                                                       Maria Matei 


