
Nr. Crt. Data Conținutul pe scurt al Hotărârii 
1 08.01.2021 Privind aprobare utilizare excedent rezultat din 

exercițiul financiar 2020 pentru secțiunea de 
dezvoltare 

2 08.01.2021 Proiect de hotărâre privind utilizare suma de 200.000 
lei din excedentul bugetului local pentru acoperirea 
temporară gol de casă la sectiunea de functionare. 

3 08.01.2021 Pentru aprobare rectificarii bugetului local an 2020 
4 08.01.2021 Privind completare HCL nr. 81/2020 privind taxele si 

impozitele locale an 2021 
5 08.01.2021 Privind aprobarea solicitarii de prelungire scrisoare de 

garantie nr. 377/2018 de la FNGCIMM-SA -IFN-
masura 7.2 

6 21.01.2021 Privind alegerea presedintelui de sedinta pe o 
perioada de 3 luni 

7 21.01.2021 Privind aprobare ajutor de inmormantare. 
8 21.01.2021 Privind accord retele de utilitati si acces Bonea Vasile 
9 21.01.2021 Privind aprobare retea scolara comuna Calarasi an 

2021-2022 
10 21.01.2021 Privind aprobare raport asistenti personali, sem II, an 

2020 
11 21.01.2021 Privind aprobare plan de actiune si interes local an 

2021 
12 21.01.2021 Privind actua;izare plan de achizitii publice 2020, la 

31.12. 
13 21.01.2021 Privind aprobarea atribuirii, incheierii contractului de 

concesiune gestiune, colectare, transport deseuri, lot 
2-ADI ECO METROPOLITAN 

14 21.01.2021 Privind modificare HCL nr. 5/2020, anexa 1 si anexa 2 
15 21.01.2021 Aprobare aprobare contract acoperire costuri 

gestionare deseuri de ambalaje GREENPOINT S.A.-ADI 
5 ARDEAL-ECO 5 ARDEAL SRL 

16 21.01.2021 Privind aprobare trecere din domeniul public si 
domeniul privat al UAT Calarasi, cladire grajd 
reproducatori. 

17 21.01.2021 Privind numire reprezentant AGA- ADI APA VAII 
ARIESULUI TURDA 

18 21.01.2021 Privind desemnare representant legal in AGA-ADI 
ECO-METROPOLITAN CLUJ 

19 26.01.2021 Privind aprobarea solicitarii de prelungire scrisoare de 
garantie nr. 508/2018 de la FNGCIMM-SA -IFN-
masura 4.3 

20 08.02.2021 Privind aprobare imprumut temporar a sumei de 
200.000 lei din sectiunea de dezvoltare pentru 
sectiunea de functionare. 

21 08.02.2021 Privind stabilirea salariilor functionarilor publici si 
personalului contractual, demnitari, consilieri locali 
pentru anul 2021 

22 18.02.2021 Privind aprobare exercitiu financiar la 31.12.2020 
23 18.02.2021 Privind aprobare inventar bunuri domeniu public si 

privat UAT Calarasi la 31.12.2020 



24 18.02.2021 Privind aprobarea cu bunurile din domeniul privat al 
UAT Calarasi pentru scoatere din functiune, 
valorificare si casare. 

25 18.02.2021 Proiect nominalizarea consilirilor locali pentru 
constituirea comisiei evaluare performante 
profesionale secretar general UAT Calarasi. 

26 18.02.2021 Privind aprobare organigrama si stat de functii 
comuna Calarasi 

27 18.02.2021 Privind aprobare plan de analiza si acoperire riscuri 
comuna Calarasi. 

28 18.03.2021 Privind adoptare plan anual de pregatire profesionala  
pentru anul 2021 

29 18.03.2021 Privind  actualizarea valorii de inventar si a datelor de 
indentificare a bunurilor cuprinse in domeniul public 
la pozitia de inventar nr.20 drum DC 62 

30 18.03.2021 Privind declararea bunului “Strada 4 Bogata” ca fiind 
de utilitate publica si includerea acestuia in domeniul 
public al comunei Calarasi 

31 18.03.2021 Privind listei bunurilor din  domeniul privat al 
comunei Călărași, județul Cluj 

32 18.03.2021 Privind emiterea avizului consiliului local al comunei 
Calarasi, in calitate de administrator al domeniului 
public pentru „Reactualizarea P.U.G. si Regulamnetul 
local de urbanism, comuna Calarasi, judetul Cluj” 

33 18.03.2021 Privind completare HCL nr. 81/2020 privind taxele si 
impozitele locale an 2021 

34 18.03.2021 Privind  acordul Consiliului local Calarasi pentru 
realizare acces si bransamente/racorduri in zona 
strazii localitatii la construire obiectiv  hala de 
productie pentru activitati cu specific agricol P+E, 
bransamente, racorduri beneficiar Dragan Valentin. 

35 15.04.2021 Privind adoptarea bugetului local de venituri și 
cheltuieli și a listei de investiții  pentru anul 2021 

36 15.04.2021 Privind declararea bunului “Capelă mortuară in 
localitatea Călărași-Gară” ca fiind de utilitate publica 
si includerea acestuia in domeniul public al comunei 
Calarasi 

37 15.04.2021 Privind emiterea acordului consiliului local al comunei 
Calarasi, pentru realizare acces nou din strada 
localitatii la imobilul din sat Călărași, FN, beneficiar 
Vălean Dorel 

38 15.04.2021 Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
perioada 3 luni, mai-iulie 2021 

39 15.04.2021 Privind numirea reprezentantului legal in A.D.I. “ 
Comunitatea Urbană Arieș” 

40 15.04.2021 Privind adoptarea cuantumului burselor scolare, 
acordate elevilor pentru anul scolar 2020-2021. 

41 23.04.2021 Privind adoptarea execuției bugetului de venituri și 
cheltuieli la trim. I, an 2021   

42 23.04.2021 Privind retragerea unilaterală a  consiliului local al 
comunei Calarasi din „Asociația de Dezvoltare 



Intercomunitară Polul Agrotehnic -Industrial Arieș-
Pazia” 

43 23.04.2021 Privind adoptarea scăderii din evidența fiscală a unor 
sume ca fiind prescrise. 

44 20.05.2021 privind acordul Consiliului local Calarasi pentru 
realizare acces, imprejmuire la stradă  in zona strazii 
localitatii la construire obiectiv “ casă familială, garaj, 
imprejmuire teren, acces“   beneficiar Moldovan Raul, 
imobil sat Călărași, nr. 70A, comuna Călărași 

45 20.05.2021 Pentru aprobarea imprumutului din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția autorităților locale cap.54 a 
sumei de 135.000,00 lei pentru plata achiziție tractor 
aferent proiectului de investitie “Achiziție tractor și 
echipamente pentru dotarea serviciului public local 
de gospodărie comunală” 

46 20.05.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire  până la 
data de 22.11.2021 a Scrisorii de Garantie nr. 
377/27.07.2018  de la FNGCIMM S.A. – IFN la 
Contractul de finantare nerambursabilă nr. 
C0720RN00011661300050 din data de 22.08.2017 

47 20.05.2021 privind aprobarea modificărilor de soluție tehnică , a 
rectificării bugetului pentru proiectul “Modernizare 
strazi in localitatea Calarasi, judetul Cluj”, contract de 
finantare nr. C0720RN00011661300050 /22.08.2017 
finantat prin F.E.A.D.R., MASURA 7.2. 

48 20.05.2021 privind completare și modificare Anexa 2 la HCL 
nr.62/2018   

49 20.05.2021 Privind aprobarea Contract - cadru pentru acoperirea 
costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din 
deșeuri municipal (colectate și transportate separate, 
stocate temporar, sortate și încredințate în vederea 
valorificării deșeurilor de ambalaje) la nivelul UAT  
CĂLĂRAȘI, GESTIONATE PRIN SERVICIUL DE 
SALUBRIZARE al UAT Comuna CĂLĂRAȘI și a încheierii 
acestuia cu SC ECO SYNERGY SA, în calitate de 
organizație care implementează răspunderea extinsă 
a producătorilor. 

50 24.06.2021 Privind acordul Consiliului Local Calarasi pentru 
lucrări pe domeniul public al comunei Călărași, 
județul Cluj in vederea realizării obiectivului 
Modernizarea sistemului de compensare a deficitului 
de apă din sol, amenajare irigații Mihai-Viteazu, 
județul Cluj beneficiar Agenția Națională de 
Imbunătățiri Funciare-Filiala Teritorială Tisa-Someș 

51 24.06.2021 Pentru aprobarea imprumutului din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția autorităților locale cap.54 a 
sumei de 50.000,00 lei și completare lista de investiție 
pentru proiectului “Modernizare sistem de iluminat 
stradal in comuna Călărași cu satele Bogata-parțial, 
Călărași-Gară-parțial, Călărași-parțial ” 

52 24.06.2021 Privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând 



măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 
circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează 
Consiliului Local al comunei Călărași spre adoptare 

53 24.06.2021 privind aprobarea Programului anual de finanțare 
nerambursabilă din bugetul local al Comunei Călăraşi, 
asociatii sportive si culte religioase, pentru anului 
2021                 

54 15.07.2021 Privind alegerea președintelui de ședință pentru 
perioadă de trei luni; 

55 15.07.2021 Privind rectificare eroare materială la anexa, poz.1 din 
HCL nr. 51/2021 

56 15.07.2021 Privind actualizarea valorii de inventar și date de 
identificare la poz.nr.40 din ANEXA nr.1 la HCL nr. 
23/18.02.2021 privind inventarul domeniului public 

57 15.07.2021 Privind aprobare execuției bugetare pentru venituri și 
cheltuieli  la trim.II. 

58 15.07.2021 Privind rectificarea bugetului local de venituri și 
cheltuieli, an 2021, imprumut sume din trim. IV in 
trim. III 

59 15.07.2021 Privind insușirea raportului pentru asistenții personali 
la semestrul I, an.2021 

60 15.07.2021 Privind insușire rapoarte privind stadiul inscrierii 
registrului agricol in format electronic  la trim.I și 
trim.II, an 2021 și implementarea măsurilor pentru 
urgentarea completării electronice a registrului 
agricol. 

61 19.08.2021 Privind acordul Consiliului Local Calarasi pentru 
imprejmuire la stradă și realizare 
branșamente/racorduri in zona străzii localității in 
vederea realizării obiectivului desființare corp C1-casă 
familială și corp C2 anexă; construire casă 
unifamilială, anexa magazie și garaj auto, bazin 
vidanjabil și reconstructie imprejmuire teren, la 
imobilul situat in sat Călărași,  nr. 182, beneficiar 
Diaconu Tudor 

62 19.08.2021 Privind scădere debit fiscal aferent impozit  Jirebe 
Victor Cristian 

63 19.08.2021 Privind aprobarea rectificare BVC si actualizare listă 
de investiții an 2021 

64 19.08.2021 Privind aprobarea regulamnentului privind procedura 
pentru inregistrarea, evidența și radierea vehiculelor 
pentru care există obligativitatea inregistrarii, de pe 
raza administrativ teritorială a Comunei Călărași, jud. 
Cluj. 

65 19.08.2021 Privind aprobarea actualizării Regulamentului  de 
organizare si funcționare a aparatului de specialitate 
al primarului 

66 19.08.2021 Privind acordare sume din bugetul local al anului 
2021, pentru cultele religioase. 

67 19.08.2021 Privind modificare organigramă si stat de funcții 
comuna Călărași 



68 19.08.2021 Privind aprobarea utilizării excedentului rezultat din 
exercitiul financiar an 2020 pentru sectiunea de 
dezvoltare, a sumei de 1.084.793,29 lei. 

 


