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 HOTĂRÂREA NR. 22/07.02.2022  

pentru modificarea și completarea HCL nr. 127/28.10.2021 privind aprobarea cererii de 
finanțare si a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul de ”Extindere rețele canalizare în 
comuna Cristian, județul Brașov, în scopul preluării apelor uzate menajere și pluviale din 

cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, precum și pe strada Câmpului” 
 

Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 07.02.2022; 
Analizând temeiurile juridice: 

a) art. 15, alin. (2), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7, alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare;  
c) art. 240, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 2, alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările ulterioare; 
e) art. 129, alin. (2), lit. c) , art.139, alin.(1) și alin. (3), lit, a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
f) Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de investiții ”Anghel 
Saligny”; 
g) Normele Metodologice  nr. 1333/2021 pentru punerea  în aplicare a prevederilor Ordonanței de 
Urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de investiții ”Anghel Saligny”,  pentru 
categorii de investiții prevăzute la art. 4, alin. (1) lit. a)-d); 
h) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și 
completările ulterioare; 
i) art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
j) HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

Având în vedere: 
a) referatul de specialitate nr.  1705/04.02.2022 întocmit de consilier achiziții Florian Șerban, din 
cadrul aparatului propriu al primarului comunei Cristian, pentru completarea HCL 
nr.127/28.10.2021 privind  aprobarea cererii de finanțare și devizul general pentru obiectivul de 
investiții  ,,Extindere rețele canalizare în comuna Cristian, județul Brașov, în scopul preluarii 
apelor uzate menajere și pluviale din cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, precum și pe strada 
Câmpului, comuna Cristian, județul Brașov”, conform clarificărilor solicitate prin adresa nr. 
1321/28.01.2022 a Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației- Programul 
National de Investiții Anghel Saligny, urmare a apariției unei erori materiale la redactarea 
denumirii obiectivului de investiție; 



 
 
 
Luând act de  avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 şi 3 ale Consiliului Local Cristian, la 
proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 3  de pe ordinea de zi prin care se propune completarea 
HCL nr.127/28.10.2021  privind  aprobarea cererii de finanțare și devizul general pentru obiectivul 
de investiții  Extindere rețele canalizare în comuna Cristian, județul Brașov, în scopul preluarii 
apelor uzate menajere și pluviale din cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, precum și pe strada 
Câmpului, comuna Cristian, județul Brașov”, conform clarificărilor solicitate prin  adresa nr. 
1321/28.01.2022 a Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației-Programul 
National de Investiții Anghel Saligny, urmare a apariției unei erori materiale la redactarea  
denumirii obiectivului de investiție, înregistrate sub nr.25/07.02.2022, nr. 27/07.02.2022 și nr. 
23/07.02.2022; 

În temeiul prevederilor  art. 139, alin.(1) și  art. 196 alin. (1), lit. a)  din OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 
            Art.1.   Art. 1 și 2 din HCL nr. 127/28.10.2021 se vor modifica  prin corectarea denumirii 
obiectivului de investiție, astfel : 

 „ În loc de Extindere rețele canalizare în comuna Cristian, județul Brașov, în scopul 
preluarii apelor uzate menajere și pluviale din cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, precum și pe 
strada Câmpului, , denumirea corectă a obiectivului de investiții va fi  Extindere rețele canalizare 
în comuna Cristian, județul Brașov, în scopul preluarii apelor uzate menajere și pluviale din 
cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, precum și pe strada Câmpului, comuna Cristian, județul 
Brașov” 

Art.2.  Restul clauzelor din HCL nr. 127/28.10.2021 rămân neschimbate și se răsfrâng și 
asupra prezentei hotărâri. 

 

 
Adoptată la Cristian, în data de 07.02.2022 

 
 

               
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ     
                   Gavrilă CALEFARIU                                               SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                                 COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                                   Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 11 consilieri 
prezenți la ședință și 14 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectura; 1 ex. Dosar şedinţă; 1 ex. Primar, 1 ex. Comp. Achiziții, 
1ex. Comp. Urbanism. 
AN/AN/6 ex. 


