
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA CĂLĂRAŞI 

CONSILIUL LOCAL  

 

PROCES VERBAL 

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

28.10. 2021 

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

de 28.10.2021   prin Dispozitia primarului nr.149 din 22.10.2021. 

         Publicitatea sedintei s-a realizat prin afisare la avizier in 22.10.2021 

          

        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  11 consilieri locali, presedinte de sedintă dna Rozalia 

Bako. 

        Dna Rozalia Bako-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 28.10.2021. 

        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,  Fartescu Vasilica. 

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

de zi 

                Dna Rozalia Bako- dau cuvantul dnei secretar pentru a supune la vot procesul-

verbal de la sedinta de consiliu din 07.10.2021, care se citeste si care se voteaza cu 9 

voturi pentru prin ridicarea mâinii, se abtine dna Pop-Cinta Mihaela-Monica și dl 

Fartescu Vasilică care au fost absenti la sedinta din 07.10.2021.         

        Dna Rozalia Bako -  

supun atentiei proiectul ordinei de zi a sedintei ordinare din 28.10.2021, 

     Se citeste proiectul ordinei de zi,  astfel: 

1. Proiect de hotarare privind rectificare buget de venituri – cheltuieli cu suma de 

570.710 lei și actualizare listă de investiții, an 2021 

        -initiator dl primar Ioan-Vasile RACOLȚA 

        -comisia de specialitate nr.1 

 

2. Proiect de hotarare privind rectificare buget de venituri și cheltuieli, an 2021 

        -initiator dl primar Ioan-Vasile RACOLȚA 

        -comisia de specialitate nr.1 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei financiare a bugetului de venituri 

și cheltuieli la trim III, an 2021   

      -initiator dl primar Ioan-Vasile RACOLȚA 



        -comisia de specialitate nr.1 

 

 

                4.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru  

                     modernizare drumuri de interes local in localitatea Călărași, comuna 

Călărași, 

                    judeșul Cluj și a devizului general estimativ,  in cadrul Programul naţional de  

                    investiţii "Anghel Saligny" 

        -initiator dl primar Ioan-Vasile RACOLȚA 

        -comisia de specialitate nr.1 

              5.Diverse. 

 

-dna presedinta: supun la vot ordinea de zi, prin ridicarea mainii, 9 voturi pentru aporbare 

ordine de zi  

Urmeaza discutarea fiecarui punct in parte: 

Pct.1  Proiect de hotarare privind rectificare buget de venituri – cheltuieli cu suma de 

570.710 lei și actualizare listă de investiții, 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 11 voturi pentru,  se adopta 

Hotărârea nr.78/28.10.2021 
Pct.2 Proiect de hotarare privind rectificare BVC și actualizare listă de investiții 

 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 11 voturi pentru, se adopta 

Hotărârea nr.79/28.10.2021 
 

Pct.3 Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință pentru următoarele 3 luni 

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

Comisia de specialitate nr.3 acorda avizul favorabil, nu sunt alte intrebari, propuneri. 

Dl presedinte  supune la vot prin ridicarea mâinii si cu 11 voturi pentru,  se adopta 

Hotărârea nr. 80/28.10.2021 
 

Pct.4 Proiect de hotărâre privind desemnare reprezentant Consiliu local pentru Consiliu 

de Administrație al Școlii Gimnazile Călărași 

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

Comisia de specialitate nr.3 acorda avizul favorabil,   nu sunt alte intrebari, propuneri. 

Dl presedinte  supune la vot prin ridicarea mâinii si cu 11 voturi pentru,  se adopta 

Hotărârea nr.81/28.10.2021 

 

 

Pct.5 diverse 

-dl primar-după cum se vede se schimba lămpile in Bogata, Călărași si in Gara la 

proiectul cu iluminatul. Pentru canalizare incercam pe proiect cu CNI unde nu exista 

restrictii privind populatia peste 2000 locuitori. Dorin la anul sa pregatim mai multe 

proiecte la care este necesar sa avem proiecte tehnice de exemplu reabilitare strazi la 

Bogata, la DC62(se trage pe langa drum prin Gara apa la Luncani) 

 -dl Coroian propune in  Bogata reabilitare pod acolo la Lamurean. 

-dna Dutu Madalina solicita instalare 2 becuri la intersectia de la Herteg-dl primar 

raspunde ca se vor instala. 

-dna Mirela Veres-exista o cerere pentru suplimentare sume scoala. 



 

-dl primar raspunde ca a intrat in 27.10 si o avem in considerarein luna noiembrie. 

        Nu mai sunt alte discutii. 

 

 

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

consilier Rozalia Bako   multumeste pentru prezenta si declara sedinta inchisă. 

 

    Presedinte de sedinta,                                                    Secretar general 

            Rozalia BAKO                                            Ofelia Nastasia BONDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


