
R O M Â N I A
JUDEŢUL  HUNEDOARA

PRIMĂRUL  ORAŞULUI  CĂLAN
str. Gării, nr. 1, Călan, 335300; e-mail: primariacalan@yahoo.com,
site: www.primariacalan.ro, tel.: 0254-730223, fax:  0254-732954

Nr. 3/31/09.02.2022

INVITAŢIE LA ŞEDINŢĂ 

Domnului/Doamnei consilier local ____________________________________

Primarul  oraşului  Călan vă  invită  prin  prezenta  să  luați  parte  la  şedinţa  extraordinară
convocată de îndată a Consiliului Local al oraşului Călan, care va avea loc la data de  10.02.2022,
orele 1300,  în sala de ședințe din oraşul Călan, str. Gării, nr.1, convocată prin Dispoziția Primarului
orașului Călan nr.125/09.02.2022, emisă în conformitate cu art.134 alin.(4) și (5), art. 155 alin.(1)
lit.b),  art.155 alin.(3)  lit.  b),  precum și  art.196 alin.(1)  lit.b)  din O.U.G.  nr.  57/2019 privind Codul
administrativ,  cu următorul 

PROIECT DE ORDINE DE ZI :

Punctul unic  :   

Proiect de hotărâre nr.19/09.02.2022  pentru actualizarea anexelor  nr.1 și  2 la  Hotărârea
Consiliului  local al orașului  Călan nr.  80/2021 privind aprobarea cererii  de finanțare și a devizului
general estimativ pentru obiectivul de investiții „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria
de Piatră și  Sâncrai,  aparținătoare oraşului  Călan,  județul  Hunedoara” în  vederea depunerii
acesteia în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”.
 

 Iniţiatorul proiectului de hotărâre: Adrian Filip Iovănesc, primarul orașului Călan.

Comisia de specialitate la care se trimite spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget, finanţe, programe de dezvoltare, administrarea domeniului public și privat
al orașului Călan.

PRIMAR,
ADRIAN FILIP IOVĂNESC



ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL CĂLAN
PRIMAR 

DISPOZIŢIA  nr. 125 / 2022
pentru convocarea Consiliului local al oraşului Călan în şedinţă extraordinară convocată de îndată în

data de 10.02.2022
   

Primarul oraşului Călan, judeţul Hunedoara, 
Având  în  vedere  referatul  nr.3/35/09.02.2022 al  secretarului  oraşului  Călan  cu  privire  la

emiterea unei dispoziții de convocare a unei ședințe extraordinare convocată de îndată a Consiliului
local al orașului Călan în data de 10.02.2022,

În temeiul art.134 alin.(4) și (5), art. 155 alin.(1) lit.b), art.155 alin.(3) lit. b), precum și art.196
alin.(1)  lit.b),  din  O.U.G.   nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1. Se convoacă ședința extraordinară de îndată a Consiliului local al oraşului Călan în data
de 10.02.2022, orele 1300, care se va desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului local din oraşul Călan,
strada Gării,  nr.1, cu proiectul ordinii de zi cuprins în anexa la prezenta dispoziție. 

Art.2. Materialele  înscrise în proiectul  ordinii  de zi  se transmit  consilierilor  locali  în format
electronic prin e-mail, iar la comisiile de specialitate se transmit în format tipărit pe hârtie.

Art.3. Consilierii  locali  sunt  invitați  să  formuleze  și  să  depună  amendamente  asupra
proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței.

Art.4. Prezenta  dispoziţie  poate  fi  contestată  potrivit  prevederilor  Legii  contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secţia
Contencios Administrativ.

Art.5. Prezenta dispoziţie se transmite Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara şi se aduce
la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul de la sediul Primăriei oraşului Călan. 

Călan,
09.02.2022                                                                                                         
       

        Primarul orașului Călan,         Contrasemnează,
     Iovănesc Filip Adrian                                            Secretarul general al orașului  Călan,
                        Vulpe Stelian Ioan

ROMÂNIA       ANEXA 



JUDEŢUL HUNEDOARA       la Dispoziția nr. 125 / 09.02.2022
PRIMARUL ORAŞUL CĂLAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
a ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului local al orașului Călan 

din 10.02.2022

Punct unic  :   

Proiect de hotărâre nr.19/09.02.2022  pentru actualizarea anexelor  nr.1 și  2 la  Hotărârea
Consiliului  local al orașului  Călan nr.  80/2021 privind aprobarea cererii  de finanțare și a devizului
general estimativ pentru obiectivul de investiții „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria
de Piatră și  Sâncrai,  aparținătoare oraşului  Călan,  județul  Hunedoara” în  vederea depunerii
acesteia în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”.
 

 Iniţiatorul proiectului de hotărâre: Iovănesc Filip Adrian, primarul orașului Călan.

Comisia de specialitate la care se trimite spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget, finanţe, programe de dezvoltare, administrarea domeniului public și privat
al orașului Călan.

        Primarul orașului Călan,         Contrasemnează,
     Iovănesc Filip Adrian                                            Secretarul general al orașului  Călan,
                        Vulpe Stelian Ioan



ROMÂNIA             ANEXA nr.1 

JUDEŢUL HUNEDOARA                             la proiectul de hotărâre nr. 19/2022        

ORAŞUL CĂLAN

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                                                    
C E R E R E  DE F I N A N Ț A R E

Programul național de investiții „Anghel Saligny”

    

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

U.A.T Orașul Călan
Județul Hunedoara

 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 
LUCRĂRILOR    
 PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

Număr/data înregistrare: 7324/01.102021

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Beneficiar (U.A.T./A.D.I.): Orașul Călan

Denumirea obiectivului de investiții:

Alimentarea cu apa potabila a satelor 
Sântămăria de Piatra și Sâncrai, 
aparținătoare oraşului Călan, județul 
Hunedoara

Tip proiect:
proiect cu o singură categorie de 
investiție

Categoria de investiție:
alimentări cu apă și stații de tratare a 
apei 

Tip investiție: obiectiv de investiții nou;

Amplasament:
Oraș Călan, sat Sântămăria de Piatră și 
sat Sâncrai , județul Hunedoara

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni):

84 luni

Hotărârea consiliului local/județean de aprobare/ 
Hotărârea A.D.I.

 nr. __/2021

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 2.509.043,79

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 2.388.080,01

Valoarea finanțată de la bugetul local: 120.963,78

Valoare calculată conform standardului de cost 2.111.353,52

Cost unitar aferent investiției (calculat) 6173,55 lei / locuitor

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

a) Pentru alimentări cu apă și stații de tratare a apei:
 - lungime rețea de distribuție: 5770 metri;
 - număr locuitori deserviți (beneficiari direcți):342;
 - sursa de apă: existentă;
 - rezervor de înmagazinare: existent



 - stație de tratare a apei: nouă.
b) Pentru sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate:
- tip rețea: ape uzate/pluvială/mixtă;
- lungime rețea de canalizare (colectare):   metri;
- număr locuitori echivalenți (beneficiari direcți): ;
- stație de epurare: nouă/existentă.

c) Pentru drumurile publice:
- tip drum: drum județean/drum comunal/drumuri publice din interiorul localităților; centură 
ocolitoare (tip autostradă/tip drum național cu 4 benzi/tip drum național cu 2 benzi/alt tip);
- clasă tehnică: Clasă tehnică I ÷ V;
- lungime drum: metri;
- lucrări de consolidare: da/nu;
- lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: da/nu;
- trotuare: da/nu;
- locurile de parcare, oprire și staționare: da/nu;
- număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: --..;
- bretele de acces, noduri rutiere: da/nu;
- alte lucrări de artă: da/nu.
d) Pentru poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale pentru fiecare tip:
- drumul pe care este amplasat/clasă tehnică: drum județean/drum comunal/drumuri publice
din interiorul localităților;
- număr obiecte ;
- lungime: --- metri;
- număr deschideri: ---.;
- lățime: metri.
4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Adresa poștală a solicitantului (Se va completa adresa poștală a sediului principal.)

Strada: Gării Număr: 1 Cod poștal:335300

Localitatea: Călan Județul: Hunedoara

Reprezentantul legal al solicitantului: 

Nume și prenume: Iovănesc  Filip  Adrian

Funcție: primar

Număr de telefon fix: 0254730223

Număr de telefon mobil: 0744510178

Adresă poștă electronică (obligatoriu): primariacalan@yahoo.com

Persoana de contact: 

Nume și prenume: Jurj Florin

Funcție: Șef serviciu Dezvoltare Locală

Număr de telefon: 0254730223

Adresă poștă electronică: primariacalan@yahoo.com

Subsemnatul, Iovănesc Filip Adrian, având funcția de Primar, în calitate de reprezentant legal
al U.A.T. Oraș Călan, județul Hunedoara, confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare
nu este inclus la finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de
programare 2021—2027 sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de
împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale, confirm că
respect  prevederile  art.  4  alin.(10)  din  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.  95/2021  pentru
aprobarea  Programului  național  de  investiții  „Anghel  Saligny”,  confirm  că  informațiile  incluse  în
această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte.

De asemenea, confirm că la data prezentei  nu am cunoștință de niciun motiv pentru care
proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.



Primar/Președinte/Reprezentant legal

Nume și prenume Iovănesc Filip Adrian

Semnătura

            Iniţiator,                                                Avizat pentru legalitate,

Primarul oraşului Călan,                 Secretarul general al oraşului Călan,

    Iovănesc Filip  Adrian        Vulpe Stelian Ioan



ROMÂNIA                                              ANEXA nr. 2

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                      la proiectul de hotărâre nr. 19 / 2022

ORAŞUL CĂLAN

CONSILIUL LOCAL

D E V I Z  G E N E R A L
al obiectivului de investiție:

„ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A SATELOR SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ ȘI SÂNCRAI,
APARȚINĂTOARE ORAŞULUI CĂLAN, JUDEȚUL HUNEDOARA”

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare (fără TVA) TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1 Obținerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea teritoriului 0.00 0.00 0.00

1.3
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la 
starea inițială

2,040.00 387.60 2,427.60

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 1 2,040.00 387.60 2,427.60

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 
obiectivului

6,200.00 1,178.00 7,378.00

TOTAL CAPITOL 2 6,200.00 1,178.00 7,378.00

Capitolul 3

3.1 Studii 8,655.00 1,644.45 10,299.45

3.2
Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea
de avize, acorduri și autorizații

9,000.00 1,710.00 10,710.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul 
energetic al clădirilor

0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 71,351.44 13,556.78 84,908.22

3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții și deviz general

19,605.43 3,725.03 23,330.46

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor /acordurilor /autorizațiilor

13,070.29 2,483.36 15,553.65

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului 
tehnic și a detaliilor de execuție

6,000.00 1,140.00 7,140.00

3.5.6 Proiectul tehnic și detalii de execuție. 32,675.72 6,208.39 38,884.11

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 5,000.00 950.00 5,950.00

3.7 Consultanță 16,337.86 3,104.19 19,442.05

3.8 Asistență tehnică 24,506.79 4,656.29 29,163.08

TOTAL CAPITOLUL 3 134,851.09 25,621.71 160,472.80

Capitolul 4



Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1 Construcții și instalații 1,610,049.92 305,909.48 1,915,959.40

4.1.1 Pentru care există standard de cost 1,610,049.92 305,909.48 1,915,959.40

4.1.2 Pentru care nu există standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale

5,514.89 1,047.83 6,562.72

4.2.1 Pentru care există standard de cost 5,514.89 1,047.83 6,562.72

4.2.2 Pentru care nu există standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 
care necesită montaj

108,481.20 20,611.43 129,092.63

4.3.1 Pentru care există standard de cost 108,481.20 20,611.43 129,092.63

4.3.2 Pentru care nu există standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 
care nu necesită montaj și echipamente de 
transport

0.00 0.00 0.00

4.4.1 Pentru care există standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.4.2 Pentru care nu există standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 1,500.00 285.00 1,785.00

4.5.1 Pentru care există standard de cost 1,500.00 285.00 1,785.00

4.5.2 Pentru care nu există standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

4.6.1 Pentru care există standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.6.2 Pentru care nu există standard de cost 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 4 1,725,546.01 327,853.74 2,053,399.75

Capitolul 5
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de șantier 35,000.00 6,650.00 41,650.00

5.1.1
Lucrări de construcții și instalații aferente organizării 
de șantier

35,000.00 6,650.00 41,650.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 33,752.00 2,945.98 36,697.98

5.2.1
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 
finanțatoare

0.00 0.00 0.00

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor 
de construcții

8,294.02 0.00 8.294,02

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism și pentru 
autorizarea lucrărilor de construcții

1,658.80 0.00 1,658.80

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC 8,294.02 0,00 8,294.02

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația 
de construire/desființare

15,505.16 2,945.98 18,451.14

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 172,964.42 32,863.24 205,827.66

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 1,000.00 190.00 1,190.00

TOTAL CAPITOL 5 242,716.42 42,649.22 285,365.64

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 2,111,353.52 397,690.27 2,509,043.79



Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,658,804.81 315,172.91 1,973,977.72

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care : 2,509,043.79

Buget de stat 2,388,080.01

Buget local 120,963.78

Prețuri fără TVA Cu standard de
cost

Fără standard de 
cost

Valoare CAP.4 1,725,546.01 0.00

Valoare investiție 2,111,353.52 0.00

Cost unitar aferent investiției 6,173.55 0.00

Cost unitar aferent investiției (EURO) 1,247.48 0.00

                                                                                    Data 03/02/2022

                                                                                   Curs EURO 4.9488

Valoarea de referință pentru determinarea încadrării în standardul de
cost (locuitori beneficiari/locuitori echivalenți beneficiari/km)

342

            Iniţiator,                                                Avizat pentru legalitate,
   Primarul oraşului Călan,                 Secretarul general al 
oraşului Călan,
    Iovănesc Filip  Adrian        Vulpe Stelian Ioan 



ROMÂNIA              PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 19 / 2022
JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL CĂLAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.        / 2022
pentru actualizarea anexelor  nr.1 și 2 la  Hotărârea Consiliului  local al  orașului  Călan nr.  80/2021
privind aprobarea cererii  de finanțare și a devizului  general estimativ pentru obiectivul de investiții
„Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare oraşului
Călan, județul Hunedoara” în vederea depunerii acesteia în cadrul Programului național de investiții
„Anghel Saligny”

Consiliul local al orașului Călan, județul Hunedoara,
Analizând proiectul de hotărâre nr.__/2022 pentru actualizarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea

Consiliului  local  al  orașului  Călan nr.80/2021 privind aprobarea cererii  de finanțare și  a  devizului
general estimativ pentru obiectivul de investiții „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria
de Piatră și  Sâncrai,  aparținătoare oraşului  Călan,  județul  Hunedoara” în  vederea depunerii
acestuia  în  cadrul  Programului  național  de  investiții  „Anghel  Saligny”,  inițiat  de  Primarul  oraşului
Călan,  referatul  de  aprobare   nr.19/28/09.02.2022  al  Primarului  orașului  Călan,  raportul  de
specialitate nr.__/29/2022 al Serviciului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei orașului Călan, precum
și avizul favorabil nr.__/58/2022 al Comisiei de specialitate a Consiliului local al oraşului Călan pentru
programe de dezvoltare economico-socială,  buget,  finanţe, programe de dezvoltare, administrarea
domeniului public și privat al orașului Călan;

Având  în  vedere  adresa  nr.168/26.01.2022  a  Direcției  Generale  Dezvoltare  Regională  și
Infrastructura a Ministerului  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice și  Administrației,  înregistrată la Primăria
Orașului Călan sub nr.586/28.01.2022;

Ținând  cont  de  prevederile  art.6  alin.(1)  şi  (2)  din  OUG  nr.95/2022  pentru  aprobarea
Programului  național  de  investiții  "Anghel  Saligny", ale  art.6  alin.(1)  din  Ordinul  Ministerului
Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  și  Administrației,  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2022 pentru aprobarea
Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4
alin.(1)  lit.  a)-d)  din  OUG nr.  95/2022,  precum și  ale  Ordinului  Ministerului  Dezvoltării,  Lucrărilor
Publice  și  Administrației  pentru  aprobarea  standardelor  de  cost  aferente  obiectivelor  de  investiții
prevăzute la art.4 alin.(1) lit. a)-c) din OUG nr. 95/2022 pentru aprobarea Programului național de
investiții „Anghel Saligny”;
            În temeiul art. 129, alin.(2), lit. b), art. 129, alin.(4), lit. g),  art. 139 alin.(1), si  art.196 alin.(1) lit.
a) din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului local al orașului Călan
nr. 80/2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții  „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare
oraşului Călan, județul Hunedoara” în vederea depunerii acesteia în cadrul Programului național de
investiții „Anghel Saligny”, conform anexelor nr.1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.2.  Prezenta  hotărâre  poate  fi  contestată  la  Tribunalul  Hunedoara,  Secția  Contencios
Administrativ și Fiscal, în termenul şi în condiţiile stabilite de Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
           Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului local
al oraşului Călan şi se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Călan,
Serviciului Dezvoltare Locala din cadrul Primăriei orașului Călan.

Călan, 
09.02.2022

    Iniţiator,                                                           Avizat pentru legalitate,
   Primarul oraşului Călan,                  Secretarul general al oraşului Călan,
    Iovănesc Filip  Adrian                  Vulpe Stelian Ioan

Cvorum necesar: majoritatea consilierilor locali prezenţi.
Sistem de vot: deschis. 



ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMARUL ORAȘULUI CĂLAN

REFERAT  DE  APROBARE  nr. 19 / 28 / 2022
la proiectul de hotărâre nr.19/2022 pentru actualizarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului local
al orașului Călan nr. 80/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ
pentru obiectivul  de  investiții  „Alimentarea cu apă potabilă a  satelor  Sântămăria  de Piatră și
Sâncrai, aparținătoare oraşului Călan, județul Hunedoara” în vederea depunerii acesteia în cadrul
Programului național de investiții „Anghel Saligny”

                 La nivel naţional a fost lansat, la începutul lunii septembrie 2022, Programul Național de
Dezvoltare  „Anghel  Saligny”.  Responsabil  şi  coordonator  al  acestui  program  este  Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții care se încadrează în cel puțin una
din următoarele categorii de investiții: 

a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei; 
b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate; 
c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca

drumuri  județene,  drumuri de interes local,  respectiv drumuri  comunale și/sau drumuri  publice din
interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților; 

d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice;
e) sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor

naturale.
             Orașul Călan a propus  pentru finanţare obiectivul „Alimentarea cu apă potabilă a satelor
Sântămăria de Piatră și  Sâncrai,  aparținătoare oraşului  Călan,  județul  Hunedoara”,  în  baza
pentru actualizarea anexelor  nr.1 și 2 la  Hotărârea Consiliului  local al  orașului  Călan nr.  80/2021
privind aprobarea cererii  de finanțare și a devizului  general estimativ pentru obiectivul de investiții
„Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare oraşului
Călan, județul Hunedoara” în vederea depunerii acesteia în cadrul Programului național de investiții
„Anghel Saligny”.

Prin  adresa  de  clarificări  nr.168/26.01.2022,  înregistrată  la  Primăria  Orașului  Călan  sub
nr.586/28.01.2022, Direcția Generale Dezvoltare Regională și Infrastructură a Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice si Administrației solicită ca în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării să
se corecteze,  în platforma electronică, cererea de finanțare, conform observațiilor din adresă. Prin
urmare  se modifică valoarea totală cu T.V.A a proiectului  de la 2.512.510,68  lei la 2.509.043,79 lei
precum și valoarea alocată din bugetul statului de la 2.391.546,90 lei la 2.388.080,01 lei. Finanţarea
de la bugetul local rămâne aceeași, respectiv de 120.963,78  lei.  

Având în vedere că a fost creat cadrul legislativ prin care unitățile administrativ-teritoriale pot
promova proiecte, prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, astfel încât acestea să poată
asigura accesul la servicii esențiale a întregii populații, creșterea calității vieții și a  stării de sănătate a
populaţiei  orașului,  considerăm  necesar  şi  oportun  adoptarea  proiectului  de  hotărâre  nr.19/2022
pentru actualizarea anexelor  nr.1 și 2 la  Hotărârea Consiliului  local al  orașului  Călan nr.  80/2021
privind aprobarea cererii  de finanțare și a devizului  general estimativ pentru obiectivul de investiții
„Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare oraşului
Călan, județul Hunedoara” în vederea depunerii acesteia în cadrul Programului național de investiții
„Anghel Saligny”.

Călan, 
09.02.2022

PRIMAR,
Iovănesc Filip Adrian 



PRIMARIA ORAŞULUI CĂLAN
SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ

RAPORT DE SPECIALITATE  nr. 19 / 29 / 2022
la proiectul de hotărâre nr.19/2022 pentru actualizarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului local
al orașului Călan nr. 80/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ
pentru obiectivul  de  investiții  „Alimentarea cu apă potabilă a  satelor  Sântămăria  de Piatră și
Sâncrai, aparținătoare oraşului Călan, județul Hunedoara” în vederea depunerii acesteia în cadrul
Programului național de investiții „Anghel Saligny”

         Ținând cont de :
-  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.  95/2022 pentru aprobarea Programului național de

investiții "Anghel Saligny", 
-  Ordinul  Ministerului  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  și  Administrației  privind  aprobarea

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 95/2022 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de
investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2022,

-  Ordinul  Ministerului  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  și  Administrației  pentru  aprobarea
standardelor  de  cost  aferente  obiectivelor  de  investiții  prevăzute  la  art.  4  alin.  (1)  lit.  a)—c)  din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2022 pentru aprobarea Programului național de investiții
„Anghel Saligny”, 

-  Adresa  nr.168/26.01.2022  a  Direcției  Generale  Dezvoltare  Regionala  si  Infrastructura  a
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și  Administrației, înregistrată la Primăria orașului Călan cu
nr, 586/28.01.2022, 
           Serviciul Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei orașului Călan, analizând proiectul de hotărâre
nr.19/2022 pentru actualizarea anexelor nr.1 și 2 la  Hotărârea Consiliului local al orașului Călan nr.
80/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții  „Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare
oraşului Călan, județul Hunedoara” în vederea depunerii acesteia în cadrul Programului național de
investiții „Anghel Saligny”, iniţiat de Primarul oraşului Călan, constată următoarele:
           -  La nivel naţional a fost lansat, la începutul lunii septembrie 2021,  Programul Național de
Dezvoltare  „Anghel  Saligny”.  Responsabil  şi  coordonator  al  acestui  program  este  Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Prin acest program pot fi realizate și alimentări cu apă
și stații de tratare a apei;
              - Realizarea acestei investiții este absolut necesară deoarece satele Sântămăria de Piatră și
Sâncrai nu au în prezent  rețea de alimentare cu apă.
              - Pentru obținerea finanțării, într-o primă fază, a fost  depusă cererea de finanţare și devizul
general  estimativ  însoțite  de  Hotărârea  Consiliului  local  al  orașului  Călan  nr.  80/2021 privind
aprobarea  cererii  de  finanțare  și  a  devizului  general  estimativ  pentru  obiectivul  de  investiții
„Alimentarea cu apă potabilă a satelor Sântămăria de Piatră și Sâncrai, aparținătoare oraşului
Călan, județul Hunedoara” în vederea depunerii acesteia în cadrul Programului național de investiții
„Anghel Saligny”; 
               - Standardul de cost aferent obiectivelor de investiții ce prevad realizarea de alimentari cu
apa este de 1.250 euro/locuitor, calculat ca raport între valoarea obiectivului de investiții, fără TVA, și
populația care va beneficia de acesta;
             - Prin adresa de clarificări nr.168/26.01.2022, înregistrată la Primăria Orașului Călan sub
nr.586/28.01.2022, Direcția Generale Dezvoltare Regională și Infrastructură a Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice si Administrației solicită ca în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării să
se corecteze,  în platforma electronică, cererea de finanțare, conform observațiilor din adresă. Prin
urmare  se modifică valoarea totală cu T.V.A a proiectului  de la 2.512.510,68  lei la 2.509.043,79 lei
precum și valoarea alocată din bugetul statului de la 2.391.546,90 lei la 2.388.080,01 lei. Finanţarea
de la bugetul local rămâne aceeași, respectiv de 120.963,78  lei.    

Având în vedere cele de mai sus,  considerăm adoptarea proiectului  de hotărâre în forma
prezentata ca fiind necesara si oportuna .

Călan,
09.02.2022

Serviciul Dezvoltare Locală,
Florin Jurj




	al obiectivului de investiție:

