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HOTĂRÂREA NR. 85/2021 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Alimentare cu 

apă potabilă în localitatea Deal, comuna Câlnic, jud. Alba" - faza SF, proiect 106/2021 

 

Consiliul local al comunei Câlnic, întrunit în ședința publică ordinară din data de 

27.08.2021; 

Luând în dezbatere: 

 - Proiectul de hotărâre nr. 87/2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții "Alimentare cu apă potabilă în localitatea Deal, comuna Câlnic, jud. 

Alba" - faza SF, proiect 106/2021; 

- Referatul de aprobare nr. 87/1/16.08.2021 al domnului Primar în calitate de inițiator; 

- Raportul de specialitate nr. 4652/19.08.2021 întocmit de către Mureșan Dan-Vasile - 

consilier asistent, responsabil achiziții publice/investiții din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Câlnic; 

- Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului Local al comunei Câlnic; 

Având în vedere Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Alimentare cu apă 

potabilă în localitatea Deal, comuna Câlnic, jud. Alba" - faza SF, proiect 106/2021, elaborat de 

către proiectant SC APA CTTA S.A. Alba; 

Văzând Adresa de înaintare nr. 5294/11.08.2021 a SC APA CTTA SA Alba, înregistrată 

la instituția noastră cu numărul 4355/13.08.2021, prin care se transmite documentatția faza SF 

aferentă obictivului de investiții "Alimentare cu apă potabilă în localitatea Deal, comuna Câlnic, 

jud. Alba", precum și procesul verbal de predare primire a documentației antemenționată având 

numărul de înregistrare 13/4356/13.08.2021, documentație înaintată către Comuna Câlnic, în 

vederea aprobării acesteia în ședinta Consiliului Local al Comunei Câlnic; 

Având în vedere prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul 

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice; 

Având în vedere prevederile art. 44, alin. 1, din Legea 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) și alin. 4 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1 (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Alimentare cu 

apă potabilă în localitatea Deal, comuna Câlnic, jud. Alba" - faza SF, proiect 106/2021 cuprins în 

Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnico-

economici: 

(2) Se aprobă: 

1. Valoarea totală a investiției este în sumă de 1.564.505,32 lei, inclusiv TVA, din care 

C+M 1.328.662,21 lei (inclusiv TVA); 

2. Durata de execuție a lucrărilor este de 36 luni. 



Art.2 De ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde responsabilul achiziții 

publice/investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Câlnic. 

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,  

- Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Câlnic    

Câlnic, la 27.08.2021 
 

 

 

 

 

 

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 

           NICOARĂ VASILE                                  SECRETAR GENERAL Comuna Câlnic,  

                                                              MATEI Maria 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Total consilieri 

locali 

11 

Prezenți 11 

Pentru 11 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 

 

 

 


