
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

COMUNA CÂLNIC 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 91/2022 

privind aprobarea completării și modificării HCL nr. 111/2021 privind aprobarea cererii de 

finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă 

potabilă în localitatea Deal, comuna Câlnic” în vederea depunerii în cadrul Programului 

Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 

Consiliul Local al Comunei Câlnic, întrunit în ședința publică ordinară din data de 29.07.2022; 

Luând în dezbatere: 

- Proiectul de hotărâre nr. 91/2022 privind aprobarea completării și modificării HCL nr. 

111/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii „Alimentare cu apă potabilă în localitatea Deal, comuna Câlnic” în vederea depunerii în 

cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”; 

- Referatul de aprobare al domnului Primar Bodea Lucian-Tiberiu, înregistrat sub nr. 91/1/2022; 

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

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Câlnic înregistrat sub nr. 4308/29.07.2022; 

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

Având în vedere prevederile: 

- HCL 111/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă potabilă în localitatea Deal, comuna Câlnic” în vederea 

depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”; 

- 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; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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. I. Se aprobă completarea HCL nr. 111/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a 

devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă potabilă în localitatea 

Deal, comuna Câlnic” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel 

Saligny”, după cum urmează: 

După art. 2 al HCL nr. 111/2021 se introduce 3 noi articole, care vor avea următorul cuprins: 

”Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu 

apă potabilă în localitatea Deal, comuna Câlnic”, întocmiți în conformitate cu prevederile 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, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri.” 
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”Art. 4. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de 

investiții „Alimentare cu apă potabilă în localitatea Deal, comuna Câlnic”, în valoare de 46.981,72 

lei cu TVA.” 

”Art. 5. Se împuternicește primarul comunei Câlnic, domnul Bodea Lucian-Tiberiu  să semneze 

toate actele necesare și contractul de finanțare nerambursabilă care se va încheia cu Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltarii și Administrației.” 

Art. II. Art. 3 și Art. 4 ale HCL nr. 111/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a 

devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă potabilă în localitatea 

Deal, comuna Câlnic” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel 

Saligny” se renumerotează și vor deveni Art. 6 și Art. 7. 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

specialitate al Primarului Comunei Câlnic    

 Câlnic, la 29.07.2022 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                NICOARĂ VASILE                                       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. 84/2022 

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.” 

 


