
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

COMUNA CÂLNIC 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 37/2022 

Privind aprobarea Documentației tehnico-economice-Faza SF, a Devizului general și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în localitatea Câlnic, comuna Câlnic, jud.Alba” și pentru aprobarea participării 

la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere 

energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități 

 

Consiliul local al Comunei Câlnic, întrunit în ședința publică extraordinară cu convocare de 

îndată, din data de 15.04.2022; 

Luând în dezbatere: 

            - Proiectul de hotărâre nr. 36/2022 privind aprobarea Documentației tehnico-economice-Faza SF, 

a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Stații de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în localitatea Câlnic, comuna Câlnic, jud.Alba” și pentru aprobarea 

participării la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: 

stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități; 

            - Referatul de aprobare  nr. 36/1/2022 al primarului Comunei Câlnic; 

- Raportul de specialitate nr. 2257/14.04.2022 întocmit de consilier achiziții-investiții-Bogdan 

Sorina Roxana; 

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

Câlnic; 

Având în vedere: 

- Prevederile Ordinului nr.1962 din 29 octombrie 2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a 

Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în localități; 

- Documentația tehnico-economică - faza Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții 

”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localitatea Câlnic, comuna Câlnic, jud.Alba”, lucrarea 

nr. 27/2022, elaborator Energo Enci;  

- Prevederile art.44, alin.1, din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale; 

- H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

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

Administrativ; 

  În temeiul art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 



 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1 Se aprobă Documentația tehnico-economică – Faza SF pentru obiectivul de investiții 

”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localitatea Câlnic, comuna Câlnic, jud.Alba”, 

Scenariul 1, cuprinsă în Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Stații de reîncărcare 

pentru vehicule electrice în localitatea Câlnic, comuna Câlnic, jud.Alba”: 

a) Indicatori maximali: 

- Valoarea totală a investiției: 423.989,70 lei inclusiv TVA, respectiv 356.380,10 lei fără TVA 

din care C+M: 58,429.00 lei inclusiv TVA, respectiv 49,100.00 lei fără TVA. 

b) Durata estimată:  

- Realizare Proiect Tehnic: 1 lună; 

- Organizarea procedurii de achiziție a execuției: 1 lună; 

- Execuție, inclusiv recepția la terminarea lucrărilor: 11 luni. 

 

Art.3 Se aprobă Devizul general al obiectivului de investiții ”Stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în localitatea Câlnic, comuna Câlnic, jud.Alba” în valoare totală de 356.380,10 lei fără 

TVA, respectiv 423.989,70 lei inclusiv TVA, din care construcții montaj(C+M) 49,100.00 lei fără TVA, 

respectiv 58,429.00 lei inclusiv TVA, conform Anexei nr. 2 parte integrantă dini prezenta hotărâre. 

 

Art.4 Aprobarea acordului privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii sau 

cheltuieli neeligibile ale obiectivului în cuantum de 43.989,70 lei cu TVA. 

 

Art.5 Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiție în cuantum de 423,989.70 lei cu TVA 

din care cheltuieli eligibile în cuantum de 380,000.00 lei cu TVA. 

 

Art.6 Se aprobă participarea Comunei Câlnic la Programul privind reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier 

nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, prin 

depunerea  unei Cereri de finanțare pentru proiectul cu titlul ”Stații de reîncărcare pentru vehicule 

electrice în localitatea Câlnic, comuna Câlnic, jud.Alba”, având o valoare totală de 423.989,70 lei 

inclusiv TVA. 

 

Art.7   Se împuternicește domnul Bodea Lucian-Tiberiu , primarul Comunei Câlnic să reprezinte 

Comuna Câlnic în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu;. 

 

Art.8 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în termenul şi în 

condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările şi 

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 15.04.2022     

    

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 

             CUNȚAN IOAN                                               SECRETAR GENERAL Comuna Câlnic,  

                                                                 MATEI Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Total consilieri 

locali 

11 

Prezenți 11 

Pentru 11 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, DUPĂ SEMNĂTURA 

PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 37/2022 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) …/…/2022  

2 Comunicarea către primarul comunei2) …/…/2022  

3 Comunicarea către prefectul județului3) …/…/2022  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …/…/2022  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) …/…/2022  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz …/…/2022  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după 

caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile 

lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 

comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 

zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 

adresează.” 

 


