
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

COMUNA CÂLNIC 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 102/2021 

privind aprobarea ajustării valorii cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat conform 

O.G. nr. 15/2021 pentru obiectivul de investiții CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE 

EPURARE CU RACORD ELECTRIC ÎN COM. CÂLNIC JUD. ALBA 

 

Consiliul Local al Comunei Câlnic, întrunit în ședința publică ordinară din data de 24.09.2021; 

Luând în dezbatere: 

- Proiectul de hotărâre nr. 101/17.09.2021 privind aprobarea ajustării valorii cheltuielilor cu 

materialele pentru restul de executat conform O.G. nr. 15/2021 pentru obiectivul de investiții 

CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE CU RACORD ELECTRIC ÎN COM. 

CÂLNIC JUD. ALBA; 

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

101/1/17.09.2021; 

- Raportul de specialitate comun nr. 5459/17.09.2021 întocmit de responsabilul achiziții 

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

Comunei Câlnic;; 

Examinând: 

- documentația înregistrată la instituția noastră cu numărul 5390/15.09.2021 întocmită de către 

SC ALBANIC SERVICE SRL în vederea ajustării valorii cheltuielilor cu materialele pentru restul de 

executat conform OG nr. 15/2021; 

- Adresa nr. 104487/01.09.2021 înregistrată la instituția noastră cu numărul 5230/03.09.2021 

transmisă de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, referitor la publicarea în 

Monitorul Oficial al României nr. 833/2021, partea I, a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care intră în vigoare la data de 03.09.2021, în conformitate 

cu care prețurile contractelor de achiziție publică se ajustează în funcție de evoluția prețurilor la 

materialele de construcții; 

- 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.1. Se aprobă ajustarea valorii cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat conform 

O.G. nr. 15/2021 pentru obiectivul de investiții CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE 

EPURARE CU RACORD ELECTRIC ÎN COM. CÂLNIC JUD. ALBA, conform devizului cuprins în 

Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește 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,  

- Compartimentului financiar-contabil din cadrul 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 

 


