
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

COMUNA CÂLNIC 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 112/2021 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii „Modernizare străzi comuna Câlnic, județul Alba” în vederea depunerii în cadrul 

Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 

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

29.10.2021; 

Luând în dezbatere: 

- Proiectul de hotărâre nr. 111/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi comuna Câlnic, 

județul Alba” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel 

Saligny”; 

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

111/1/2021; 

- Raportul de specialitate întocmit de responsabilul achiziții publice/investiții din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Câlnic înregistrat sub nr. 

6059/21.10.2021; 

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

Având în vedere prevederile: 

- art. 129 alin. 2 lit. b şi art. 129 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”; 

- Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 

investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021; 

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

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

       

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă cererea de finanţare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi 

comuna Câlnic, județul Alba” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii 

„Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare 

străzi comuna Câlnic, județul Alba”, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de 

Investiţii „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Primarul comunei Câlnic, prin intermediul aparatului de specialitate va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. 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. 

https://idrept.ro/00225075.htm
https://idrept.ro/00225075.htm
https://idrept.ro/00225075.htm


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 financiar-contabil și achiziții publice, investiții, din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Câlnic    
 

 

 

 Câlnic, la 29.10.2021 

 

 

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 

     URBAN AUGUSTIN-ADRIAN                           SECRETAR GENERAL Comuna Câlnic,  

                                                                      MATEI Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Total consilieri 

locali 

11 

Prezenți 11 

Pentru 11 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 


