
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA CĂLĂRAŞI 

CONSILIUL LOCAL  

 

PROCES VERBAL 

Incheiat cu ocazia ședintei  ordinare  a Consiliului local al comunei Calarasi din data de  

16.12. 2021 

         Consiliul local al comunei Călărași a fost convocat în ședința ordinara  pentru data 

de 16.12.2021   prin Dispozitia primarului nr.276 din 10.12.2021. 

         Publicitatea sedintei s-a realizat prin afisare la avizier in 10.12.2021 

          

        La sedinta   Consiliului local Calarasi participa primarul comunei Calarasi, dl. Ioan-

Vasile RACOLȚA, viceprimarul comunei dna Mirela Adriana Vereș, dna Ofelia Nastasia 

Bonda,   secretarul general și  10 consilieri locali, presedinte de sedintă dna Mădălina-

Cristina Duțu. 

        Dna Mădălina-Cristina Duțu-presedinte de sedintă:  

-Buna ziua ! pentru toti colegii consilieri, dl primar, dna viceprimar, dna secretar. 

         Doamnelor, domnilor declar deschisa sedinta  ordinara a Consiliului local Călărași 

de azi 16.12.2021. 

        Pentru inceput am sa dau cuvantul dnei secretar general pentru  prezentă: 

-Buna ziua! D-lor si doamnelor dau citire numelui si prenumelui fiecarui consilier pentru 

a nota prezenta si se  constata ca sunt prezenti urmatorii consilieri, respectiv:  Socaci 

Vasile Lucian, Urcan Ioan Sorin, Marius Ceclan,  Onicas Augustin Daniel, Borbely 

Attila, Veres Mirela Adriana, Bako Rozalia, , Coroian Mihai, Dutu Madalina Cristina ,  

Pop-Cinta Mihaela,   10 consilieri din total 11, absent Fartescu Vasilica. 

  Sedinta este legal constituita si avem cvorum pentru proiectele de hotărâri de pe  ordinea 

de zi 

                Dna Mădălina-Cristina Duțu- dau cuvantul dnei secretar pentru a supune la vot 

procesul-verbal de la sedinta de consiliu din 18.11.2021, care se citeste si care se voteaza 

cu 10 voturi pentru prin ridicarea mâinii,  

        Dna Mădălina-Cristina Duțu -  

supun atentiei proiectul ordinei de zi a sedintei ordinare din 16.12.2021, 

     Se citeste proiectul ordinei de zi,  astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificare buget de venituri – cheltuieli, an 2021 

        -initiator dl primar Ioan-Vasile RACOLȚA 

        -comisia de specialitate nr.1 

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificare buget de venituri – cheltuieli, an 2021, cu 

suma necesară pentru incălzirea cu combustibili solizi(lemne) 

        -initiator dl primar Ioan-Vasile RACOLȚA 

       -comisia de specialitate nr.1 

 

3. Proiect de hotărâre privind rectificare buget de venituri – cheltuieli, an 2021 

        -initiator dl primar Ioan-Vasile RACOLȚA 

        -comisia de specialitate nr.1 

 



4. Proiect de hotărâre privind scăderea și scoaterea din evidența fiscală a unor debite 

de la bugetul local Călărași 

        -initiator dl primar Ioan-Vasile RACOLȚA 

        -comisia de specialitate nr.1 

 

5. Proiect de hotărâre privind ratificarea unor clauze ale actului aditional nr. 

1/12.11.2021 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de 

colectare și transport a deșeurilor in judetul Cluj -lot 2 inregistrat sub nr. 775/02.12.2020. 

        -initiator dl primar Ioan-Vasile RACOLȚA 

        -comisia de specialitate nr.2 

 

               6.Prezentare către  Consiliu local a decizie nr.44/03.11.2021, a Camerei de 

Conturi Cluj. 

 

               7.Diverse. 

 

-dna presedinta: supun la vot ordinea de zi, prin ridicarea mainii, 10 voturi pentru 

aprobare ordine de zi  

Urmeaza discutarea fiecarui punct in parte: 

Pct.1  Proiect de hotărâre privind rectificare buget de venituri – cheltuieli, an 2021 

Se citeste de catre initiator proiectul de hotarâre, se constata . 

Comisia de specialitate nr.1 acorda avizul favorabil, nu sunt alte intrebari, propuneri. 

Dl presedinte  supune la vot prin ridicarea mâinii si cu 10 voturi pentru,  se adopta 

Hotărârea nr.87/16.12.2021 
Pct.2 Proiect de hotărâre privind rectificare buget de venituri – cheltuieli, an 2021, cu 

suma necesară pentru incălzirea cu combustibili solizi(lemne) 

 Se citeste de catre initiator proiectul de hotarâre,  

Comisia de specialitate nr.1 acorda avizul favorabil, nu sunt alte intrebari, propuneri. 

Dl presedinte  supune la vot prin ridicarea mainii si cu 10 voturi pentru, se adopta 

Hotărârea nr.88/16.12.2021 
 

Pct.3 Proiect de hotărâre privind rectificare buget de venituri – cheltuieli, an 2021 

Se citeste de catre initiator proiectul de hotarâre, se constata . 

Comisia de specialitate nr.1 acorda avizul favorabil, nu sunt alte intrebari, propuneri. 

Dl presedinte  supune la vot prin ridicarea mâinii si cu 10 voturi pentru,  se adopta 

Hotărârea nr. 89/16.12.2021 
 

Pct.4 Proiect de hotărâre privind scăderea și scoaterea din evidența fiscală a unor debite 

de la bugetul local Călărași 

Se citeste de catre initiator proiectul de hotarâre, se constata . 

Comisia de specialitate nr.1 acorda avizul favorabil,   nu sunt alte intrebari, propuneri. 

Dl presedinte  supune la vot prin ridicarea mâinii si cu 10 voturi pentru,  se adopta 

Hotărârea nr.90/16.12.2021 

 

 

Pct.5 Proiect de hotărâre privind ratificarea unor clauze ale actului aditional nr. 

1/12.11.2021 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de 

colectare și transport a deșeurilor in judetul Cluj -lot 2 inregistrat sub nr. 775/02.12.2020. 

Se citeste de catre initiator proiectul de hotarâre, se constata . 

Comisia de specialitate nr.2 acorda avizul favorabil, nu sunt alte intrebari, propuneri. 



Dl presedinte  supune la vot prin ridicarea mâinii si cu 10 voturi pentru,  se adopta 

Hotărârea nr. 91/16.12.2021 

 

Pct. 6 prezentare decizie 44/03.11.2021 Curtea de Conturi Cluj, se citeste decizia si 

procesul verbal de constatare nr. 4898/04.10.2021 

-nu sunt intrebari sau discutii. 

Pct.7 diverse 

-dl primar: doresc sa va aduc la cunostinta adresa Prefecturii Cluj pentru procedura 

prealabila de revocare a HCL nr. 62/19.08.2021 cu nr. de inregistrare 6325/15.12.2021, 

dau curs acesteia. Se citeste adresa. 

-dl primar in sedinta urmatoare din decembrie propun revocarea acesteia si consiliu va 

putea vota, in caz contrar se va declansa procedura de contencios administrativ, prin 

Tribunal Cluj. 

-dl primar: doresc sa va aduc la cunostinta propunerile mele pentru fiecare sat din 

comuna privind planul de achizitii publice pe anul 2022 laproiectele de investitii, va rog 

sa depuneti noi propuneri pe care sa le introducem in PAAP 2022 pentriu finalizarea 

proiectului de hortarare si dezvbatere pentru sedinta din luna aceasta dintre Craciun si 

Anul Nou. 

 

  

        Nu mai sunt alte discutii. 

 

 

       Având in vedere ca nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi, doamna presedinte 

consilier Mădălina-Cristina Duțu   multumeste pentru prezenta si declara sedinta inchisă. 

 

    Presedinte de sedinta,                                                    Secretar general 

  Mădălina-Cristina Duțu                                            Ofelia Nastasia BONDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


