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HOTĂRÂREA NR. 84/2021 

privind aprobarea documentului de sinteză integrat al studiilor de fezabilitate ale 

comunelor Șpring, Doștat, Roșia de Secaș, Cut și Câlnic, jud. Alba, în cadrul proiectului 

,,Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comunele Șpring, 

Doștat, Roșia de Secaș, Cut și Câlnic’’ 

 

Consiliul local al comunei Câlnic, județul Alba, întrunit în ședința extraordinară cu 

convocare de îndată  în data de 25.08.2021; 

Având în vedere: 

 Proiectul de hotărâre nr. 93/2021 privind aprobarea documentului de sinteză integrat 

al studiilor de fezabilitate ale comunelor Șpring, Doștat, Roșia de Secaș, Cut și Câlnic, jud. 

Alba, în cadrul proiectului ,,Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în 

comunele Șpring, Doștat, Roșia de Secaș, Cut și Câlnic’’ 

 Referatul de aprobare al domnului Primar Bodea Lucian-Tiberiu, înregistrat sub nr. 

93/1/2021; 

 Raportul de specialitate întocmit de responsabil Achizții Publice-Investiții, din cadrul 

Primăriei comunei Câlnic înregistrat sub nr. 4805/24.08.2021; 

 Acordul de parteneriat încheiat între comunele Șpring, Roșia de Secaș, Doștat, Cut și 

Câlnic, jud. Alba, în vederea depunerii proiectului,,Înființare rețea inteligentă de distribuție a 

gazelor naturale în comunele Șpring, Doștat, Roșia de Secaș, Cut și Câlnic’’. 

 Documentul de sinteză integrat al studiilor de fezabilitate ale comunelor Șpring, 

Doștat, Roșia de Secaș, Cut și Câlnic, jud. Alba, elaborat de firma SC PROINSTAL S.R.L., 

Alba-Iulia.  

 Solicitrea de clarificare 1 pentru proiect:cod SMIS 148815 ,,Înființare rețea inteligentă 

de distribuție a gazelor naturale în comunele Șpring, Doștat, Roșia de Secaș, Cut și Câlnic’’.  

 Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului Local Câlnic; 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin 1 din Legea 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările ți completările ulterioare, art. 89 alin. 8, art. 129 alin. 2 lit. e și 

alin. 9 lit. a și c, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice.  

În baza art. 139 alin. 3, lit. f, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ.  

HOTĂRĂȘTE 

Art.1. Se aprobă documentul de sinteză integrat al studiilor de fezabilitate ale 

comunelor Șpring, Doștat, Roșia de Secaș, Cut și Câlnic, jud. Alba, în cadrul proiectului 

,,Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comunele Șpring, Doștat, Roșia 

de Secaș, Cut și Câlnic’’, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 



Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Câlnic 

prin aparatul de specialitate. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite, în termenii și   

în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosului administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul primariei și în Monitorul oficial 

al comunei Câlnic si se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Alba,  

- primarului comunei Câlnic,  

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

- Compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului Comunei Câlnic    

Câlnic, la 25.08.2021 
 

 

 

 

 

 

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 

           NICOARĂ VASILE                                  SECRETAR GENERAL Comuna Câlnic,  

                                                              MATEI Maria 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Total consilieri 

locali 

11 

Prezenți 6 

Pentru 6 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 

 

 


