
ROMÂNIA              PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 35 / 2022
JUDEȚUL HUNEDOARA
ORAȘUL CĂLAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.      /2022
privind aprobarea  cererii de finanțare și a devizului general estimativ  pentru obiectivul de investiții
„Extinderea rețelei  inteligente de distribuție a gazelor  naturale în satele Batiz,  Călanu Mic,
Sâncrai, Nădăștia de Jos, Nădăștia de Sus, Sântămăria de Piatră, Strei și Valea Sângeorgiului,
aparținătoare  orașului  Călan,  județul  Hunedoara”  în  vederea  depunerii  în  cadrul  Programului
Național de Investiții „Anghel Saligny”

Consiliul Local al orașului Călan, legal întrunit în ședința de îndată din data de _____/2022,
Analizând proiectul de hotărâre nr.__/2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului

general  estimativ  pentru  obiectivul  de  investiții  „Extinderea  rețelei  inteligente  de  distribuție  a
gazelor  naturale  în  satele  Batiz,  Călanu  Mic,  Sâncrai,  Nădăștia  de  Jos,  Nădăștia  de  Sus,
Sântămăria  de  Piatră,  Strei  și  Valea  Sângeorgiului,  aparținătoare  orașului  Călan,  județul
Hunedoara” în vederea depunerii in cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, inițiat
de Primarul oraşului Călan, referatul de aprobare  nr.___/28/15.04.2022 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 Călan
pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanţe,  programe  de  dezvoltare,
administrarea domeniului public și privat al orașului Călan;

Având în vedere Instrucțiunea privind finanțarea prin Programul Național de Investiții ”Anghel
Saligny” a obiectivelor de investiții din categoria prevăzută la art. 4 alin (1) lit. e) din OUG  nr. 95/2021,
precum și adresa DELGAZ GRID cu nr.23860 din 12.04.2022 înregistrată la Primăria Călan cu nr.
2421 din 12.04.2022;

În conformitate cu prevederile art.  6 alin.(1)  şi  (2)   din OUG nr.95/2021 pentru aprobarea
Programului național de investiții "Anghel Saligny", ale art.6 alin.(1) din Ordinul  nr.278/167/2022 din
24 februarie 2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investiții
"Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 95/2021; 

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  cererea  de  finanţare  a   obiectivului  de  investiții  „Extinderea  rețelei
inteligente de distribuție a gazelor naturale în satele Batiz, Călanu Mic, Sâncrai, Nădăștia de
Jos,  Nădăștia  de  Sus,  Sântămăria  de  Piatră,  Strei  și  Valea  Sângeorgiului,  aparținătoare
orașului Călan, județul Hunedoara”  pentru depunerea în cadrul Programului Național de Investiții
„Anghel Saligny”, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

          Art.2.  Se aprobă devizul  general  estimativ  al  obiectivului  de  investiții  „Extinderea rețelei
inteligente de distribuție a gazelor naturale în satele Batiz, Călanu Mic, Sâncrai, Nădăștia de
Jos,  Nădăștia  de  Sus,  Sântămăria  de  Piatră,  Strei  și  Valea  Sângeorgiului,  aparținătoare
orașului Călan, județul Hunedoara”  pentru depunerea in cadrul Programului național de investiții
„Anghel Saligny” conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.

           Art.3.  (1)  Se aprobă modul  de finanțare a obiectivului  de investiții,   conform Anexei  3 la
prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă ca  valorarea  ce cade în sarcina concesionarului să fie suportată de bugetul
local al Oraşului Călan și recuperată ulterior de la concesionar, în conformitate cu adresa nr. 23860
din 12.04.2022, transmisă de DELGAZ GRID.

           Art.4.  Se  mandatează  primarul  oraşului  Călan,  d-nul  Iovănesc  Filip  Adrian,  să  semneze
cererea  de  finanţare  și  toate  documentele  necesare  obținerii  finanțării  obiectivului  de  investiții
„Extinderea rețelei  inteligente de distribuție a gazelor  naturale în satele Batiz,  Călanu Mic,
Sâncrai, Nădăștia de Jos, Nădăștia de Sus, Sântămăria de Piatră, Strei și Valea Sângeorgiului,
aparținătoare oraşului Călan, județul Hunedoara”.

Art.5. Hotărârea Consiliului local al orașului Călan nr. 33/29.03.2022 se revocă.



Art.6.  Prezenta  hotărâre  poate  fi  contestată  la  Tribunalul  Hunedoara,  Secția  Contencios
Administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului local
al oraşului Călan şi se comunică Instituției Prefectului Județului Hunedoara, Primarului oraşului Călan,
Serviciului Dezvoltare Locală și Serviciului Financiar din cadrul Primăriei orașului Călan.

Călan, 
18.04.2022

 Iniţiator,                                                                         Avizat pentru legalitate,
 Primarul oraşului Călan,                                                       Secretar 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. 35 / 28 / 2022
la  proiectul  de  hotărâre  nr.35/2022  privind  aprobarea  cererii  de  finanțare  și  a  devizului  general
estimativ  pentru  obiectivul  de  investiții „Extinderea  rețelei  inteligente  de  distribuție  a  gazelor
naturale în satele Batiz, Călanu Mic, Sâncrai, Nădăștia de Jos, Nădăștia de Sus, Sântămăria de
Piatră,  Strei  și  Valea  Sângeorgiului,  aparținătoare  oraşului  Călan,  județul  Hunedoara”  în
vederea depunerii in cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

La nivel național a fost lansat, la începutul lunii septembrie în anul 2021, 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.
             Pentru orașul Călan, propunem pentru finanţare obiectivul „Extinderea rețelei inteligente de
distribuție a gazelor naturale în satele Batiz, Călanu Mic, Sâncrai, Nădăștia de Jos, Nădăștia de
Sus, Sântămăria de Piatră, Strei și Valea Sângeorgiului, aparținătoare oraşului Călan, județul
Hunedoara” cu o valoare totală cu T.V.A. de 36.238.307,23  lei din care valoarea alocată din bugetul
de stat  35.419.328,03  lei respectiv o finanţare  de la bugetul local in suma de  818.979,20  lei.  

Având în vedere ca 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 si a  stării de sănătate a
populației oraşului considerăm necesar şi oportun adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea
cererii  de  finanțare  și  a  devizului  general  estimativ  , in  vederea depunerii  in  cadrul  Programului
național de investiții „Anghel Saligny”, pentru  obiectivul de investiții  „Extinderea rețelei inteligente
de distribuție a gazelor naturale în satele Batiz, Călanu Mic, Sâncrai, Nădăștia de Jos, Nădăștia
de  Sus,  Sântămăria  de  Piatră,  Strei  și  Valea  Sângeorgiului,  aparținătoare  oraşului  Călan,
județul Hunedoara”.

Călan, 
18.04.2022

PRIMAR,
Iovănesc Filip Adrian 



PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂLAN
Serviciul Dezvoltare Locală

RAPORT DE SPECIALITATE    nr.   35  / 29 / 2022  
la  proiectul  de  hotărâre  nr.35/2022  privind  aprobarea  cererii  de  finanțare  și  a  devizului  general
estimativ  pentru  obiectivul  de  investiții „Extinderea  rețelei  inteligente  de  distribuție  a  gazelor
naturale în satele Batiz, Călanu Mic, Sâncrai, Nădăștia de Jos, Nădăștia de Sus, Sântămăria de
Piatră,  Strei  și  Valea  Sângeorgiului,  aparținătoare  oraşului  Călan,  județul  Hunedoara”  în
vederea depunerii in cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

         Ținând cont de :
-  Ordonanța de urgența a Guvernului nr.  95/2021 pentru aprobarea Programului național de

investiții "Anghel Saligny",  
-  Ordinul  nr.278/167/2022 din 24 februarie 2022 privind aprobarea Normelor metodologice

pentru punerea în aplicare a prevederilor  Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr.  95/2021 pentru
aprobarea Programului Național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută
la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 95/2021,

-  Instrucțiune  privind  finanțarea  prin  Programul  Național  de  Învestiții  ”Anghel  Saligny”  a
obiectivelor de investiții din categoria prevăzută la art. 4 alin.(1) lit. e) din Ordonanță de urgența a
Guvernului  nr. 95/2021, respectiv ”sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv branșamentele și
racordul la sistemul de transport al gazelor naturale ”,

- Adresa DELGAZ GRID cu nr.23860 din 12.04.2022 înregistrată la Primăria Călan cu nr. 2421
din 12.04.2022 .

           Serviciul Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei orașului Călan, analizând proiectul de hotărâre
cu privire la  aprobarea  cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea depunerii in
cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiții  „Extinderea
rețelei  inteligente  de  distribuție  a  gazelor  naturale  în  satele  Batiz,  Călanu  Mic,  Sâncrai,
Nădăștia  de  Jos,  Nădăștia  de  Sus,  Sântămăria  de  Piatră,  Strei  și  Valea  Sângeorgiului,
aparținătoare  oraşului  Călan,  județul  Hunedoara”, inițiat  de  primarul  orașului  Călan,  constată
următoarele:

- La nivel național a fost lansat, la începutul lunii septembrie, Programul Național de Dezvoltare
„Anghel Saligny”. Responsabil și coordonator al acestui program este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației. Prin acest program pot fi realizate sisteme de distribuție a gazelor naturale și
a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.

-  Având în vedere faptul că o parte din satele aparținătoare orașului Călan nu beneficiază de
o rețea de alimentare cu gaze naturale propunem spre finanțare obiectivul de investiții  „Extinderea
rețelei  inteligente  de  distribuție  a  gazelor  naturale  în  satele  Batiz,  Călanu  Mic,  Sâncrai,
Nădăștia  de  Jos,  Nădăștia  de  Sus,  Sântămăria  de  Piatră,  Strei  și  Valea  Sângeorgiului,
aparținătoare oraşului Călan, județul Hunedoara” cu o valoare totală cu T.V.A. de 36.238.307,23
lei din care valoarea alocată din bugetul de stat 35.419.328,03 lei, respectiv o finanțare de la bugetul
local în suma de 818.979,20  lei.   

- Pentru obținerea finanțării, într-o prima faza, este necesară depunerea cererii de finanțare si
a devizului  general estimativ însoțite de o hotărâre a consiliului  local pentru aprobarea cererii  de
finanțare și a devizului general estimativ.

-  În  data de 29.03.2022,  a fost  emisa HCL Călan nr.33/2022 privind aprobarea  cererii  de
finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei inteligente
de distribuție a gazelor naturale în satele Batiz, Călanu Mic, Sâncrai, Nădăștia de Jos, Nădăștia
de  Sus,  Sântămăria  de  Piatră,  Strei  și  Valea  Sângeorgiului,  aparținătoare  oraşului  Călan,
județul  Hunedoara”  în  vederea  depunerii  în  cadrul  Programului  Național  de  Investiții  „Anghel
Saligny”.

- În data de 31.03.2022 a fost emisă instrucțiunea privind finanțarea prin Programul Național
de Investiții ”Anghel Saligny” a obiectivelor de investiții din categoria prevăzută la art. 4 alin (1) lit. e)
din  Ordonanță de urgența  a  Guvernului   nr.  95/2021,  respectiv  „sisteme de distribuție  a  gazelor
naturale, inclusiv branșamentele și racordul la sistemul de transport al gazelor naturale” în care se
specifica faptul ca „cota finanțată de concesionar nu este cuprinsă în devizul ce constituie anexa la



cererea de finanțare, în vederea verificării încadrării în standardul de cost prevăzut de ordinul comun
al ministrului dezvoltării lucrărilor publice și al ministrului energiei nr. 1330/947/2021, în cadrul anexei
la hotărârea prin care se aproba devizul general estimativ se va evidenția separat valoarea finanțată
de concesionar”. Prin urmare, suntem nevoiți sa revocăm HCL Călan nr.33/2022 și să emitem o nouă
hotărâre care să respecte conținutul instrucțiunii amintite mai sus.

- Realizarea acestei investiții va avea un impact social major deoarece beneficiarii direcți ai
acestui obiectiv de investiții  sunt locuitorii din localitățile de pe raza administrativ-teritorială unde se
vor realiza investițiile de extindere a rețelei de alimentare cu gaze naturale. 

 
Având în vedere cele enumerate mai sus consideram adoptarea proiectului de hotărâre în

forma prezentată mai sus ca fiind necesară și oportună.

Călan,
18.04.2022

Serviciul Dezvoltare Locală,
Florin Jurj


