
                                                               ROMÂNIA 

                                                         JUDEȚUL ALBA                                                                           

                                                       COMUNA CÂLNIC                                                                       

                                                      CONSILIUL LOCAL                                                                 

                                                 HOTĂRÂREA NR. 123 /2022 

privind implementarea proiectului ” MODERNIZAREA CĂMINULUI CULTURAL 

CÂLNIC PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER” 

 

 

Consiliul Local al Comunei Câlnic, întrunit în ședința publică extraordinară cu 

convocare de îndată din data de 14.11.2022; 

Luând în dezbatere: 

         -  Proiectul de hotărâre nr.123 /2022 privind implementarea proiectului ” 

MODERNIZAREA CĂMINULUI CULTURAL CÂLNIC PRIN DOTAREA CU 

ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER”; 

- Referatul de aprobare nr. 123/1/ 2022 al domnului Primar Bodea Lucian-Tiberiu, în 

calitate de inițiator; 

-   Raportul de specialitate nr. 6811 /11.11.2022 întocmit de către d-na Bodea Antonia-

Maria – consilier asistent; 

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

 Având în vedere : 

      - art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată ; 

          - art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

          -  art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

        - art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

        - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

        Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege: 

- Direcția de Sănătate Publică  

- Direcția Sanitar Veterinară  

- Agenția pentru Protecția Mediului  

            In temeiul art. 129 alin.1, alin. 2 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

    În temeiul art. 139 alin.1 și art. 196  alin.1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

                                             HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „ MODERNIZAREA CĂMINULUI 

CULTURAL CÂLNIC PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE ȘI  MOBILIER”, 

denumit în continuare proiect, acesta fiind necesar, oportun și cu impact asupra dezvoltării 

economice a comunei Câlnic; 

Art. 2.  Fondurile  aferente derularii  Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada 

de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare 

Rurală - P.N.D.R., potrivit legii; 



Art. 3. Consiliul Local al Comunei Câlnic se obligă să asigure veniturile necesare 

acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului; 

          Art. 4. Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz, 

precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa 1 , care este parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 5. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, domnul 

Bodea Lucian-Tiberiu, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, iar acesta va 

asigura relatia cu AFIR in derularea proiectului; 

Art. 6.  Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 

Câlnic; 

          Art.7.   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 și se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Alba,  

- Primarului comunei Câlnic,  

-  

 

         Călnic la, 14.11.2022 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ 

    BĂDILĂ Dumitru               p. SECRETAR GENERAL comuna  Câlnic 

                                                                                               MIHU Salomia 

 
Total consilieri locali 11 

Prezenți 10 

Pentru 10 

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. 

123/2022 

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.” 

 



 

 

 

Anexa 1 la HCL nr.______/________2022 

 

 

 

1. Numărul locuitorilor deserviți de proiect: aprox. 1800 locuitori; 

2. Caracteristicile tehnice ale proiectului: 

• Aparate de aer condiționat: între 18000-24000 BTU, cu WI-FI.  

• 250 scaune cu spătar cu patru picioare şi tapiterie şezut si spătar. Scaun cu structură 

din oțel cadru cu înălțimea de 80-100 cm, lățimea de 40-50 cm, adâncime de 40-50 cm. 

Scaunele vor avea posibilitatea suprapunerii pentru depozitare. 

• 20 mese rotunde cu patru picioare având diametrul 180-200, înălțimea de 70-90 cm. 

Materialul blatului va fi placaj stratifcat sau polietilenă. 

• 2 mese dreptunghiulare cu patru picioare având lungimea de 200-220 cm, înălțimea de 

70-80 cm. Materialul blatului va fi din placaj stratificat sau polietilenă. 

• 5 mese de cocktail cu o înălțime de 110-130 cm și diametru 80-100.  

• 20 fațe de masă rotunde  având diametrul 320-340. Materialul bumbac, poliester.  

• 5 huse pentru masa de cocktail  diametru 80-100. 

• 8 jaluzele verticale pentru geamuri cu înălțimea de 250-280 cm și lățimea de 150-180 

cm. 

• 6 candelabre cu lănțișor sau șnur; 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ 

    BĂDILĂ Dumitru               p. SECRETAR GENERAL comuna  Câlnic 

                                                                                               MIHU Salomia 

 


