
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

COMUNA CÂLNIC 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 96/2021 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului nr. 50/2019 privind aprobarea actualizării 

valorii de investiții a proiectului CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE CU 

RACORD ELECTRIC ÎN COMUNA CÂLNIC, JUDEȚUL ALBA 

  

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

24.09.2021; 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr. 95/2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului nr. 

50/2019 privind aprobarea actualizării valorii de investiții a proiectului CANALIZARE 

MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE CU RACORD ELECTRIC ÎN COMUNA CÂLNIC, 

JUDEȚUL ALBA 

- Referatul de aprobare  nr. 95/1/2021, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul 

Comunei Câlnic  – d-nul BODEA Tiberiu-Lucian; 

- Raportul de specialitate comun nr. 5420/16.09.2021 întocmit de responsabilul achiziții 

publice/investiții și compartimenul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Câlnic; 

- HCL nr. 50/2019 privind aprobarea actualizării valorii de investiții a proiectului 

CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE CU RACORD ELECTRIC ÎN COMUNA 

CÂLNIC, JUDEȚUL ALBA 

- Devizul general actualizat transmis de către proiectantul SC MURO INSTAL SRL 

- Adresa nr. 102902/27.08.2021 înregistrată la instituția noastră cu numărul 5351/13.09.2021 

transmisă de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

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

Având în vedere prevederile HG nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al 

documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări publice; 

În baza art. 129 alin. 4 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare 

 În temeiul art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,  

                                         

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. I.  Hotărârea Consiliului local nr. 50/2019 privind aprobarea modificării Hotărârii 

Consiliului nr. 50/2019 privind aprobarea actualizării valorii de investiții a proiectului 

CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE CU RACORD ELECTRIC ÎN COMUNA 

CÂLNIC, JUDEȚUL ALBA, se modifică după cum urmează: 

1. Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 1: Se aprobă devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiției - Canalizare 

menajeră și stație de epurare cu racord electric în comuna Câlnic, județul Alba potrivit anexei 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Se aprobă valoarea finală rezultată în urma 

procedurilor de achiziții, a obiectivului de investiții "Canalizare menajeră și stație de epurare cu 

racord electric în comuna Câlnic, județul Alba" în sumă de 6.693.872,32 lei, inclusiv TVA. Din 

valoarea totală a investiției, suma de 6.421.506,21 lei reprezintă cheltuieli eligibile, care pot fi 

finanțate din bugetul de stat, conform Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală completat și 

modificat prin Ordinul nr. 1686/2019 privind modificarea și completarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru 



aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, 

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013. Valoarea de 272.366,11 lei 

reprezintă cheltuieli neeligibile conform condițiilor de finanțare prin PNDL și va fi finanțată din 

bugetul local al Comunei Câlnic.” 

 

2. Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 2: Consiliul Local al Comunei Câlnic, județul Alba, se angajează să asigure finanțarea 

din bugetul local al Comunei Câlnic, a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul 

de stat prin PNDL, în sumă de 272.366,11 lei, inclusiv TVA.” 

 

 Art. II. 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,  

- Compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului Comunei Câlnic    

Câlnic, la 24.09.2021 
 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 

TOMESCU GHEORGHE-CLAUDIU                 SECRETAR GENERAL Comuna Câlnic,  

                                                                      MATEI Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Total consilieri 

locali 

11 

Prezenți 11 

Pentru 11 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 


