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   H O T Ă R Â R E A    nr.  142 / 2019 

privind  asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții 

“Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara” 

 

 

     Consiliul Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

  Avand in vedere  proiectul de hotărâre nr. 142/18.11.2019, referatul de aprobare al primarului 

orasului Geoagiu nr. 142/18.11.2019 prin care se propune actualizarea finanțării de la bugetul local al 

orașului Geoagiu a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru 

obiectivul de investiții “Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. 

Hunedoara” și raportul de specialitate al Compartimentului Implementare Proiecte nr. 

143/18.11.2019; 

 Reținând prevederile Contractului de finanțare nr. 4237/8008/2017 privind proiectul 

"Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara"  semnat de către, 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – în calitate de 

ordonator principal de credite, ca autoritate publică centrală și coordonatoare a Programului National 

de Dezvoltare Locală și UAT Orașul Geoagiu în calitate de beneficiar al PNDL,  

In conformitate cu prevederile  art. 8 alin. (1) lit. ”b” din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare  și art. 8 alin.(2) 

din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin 

OMDRAP nr. 1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

          Având în vedere prevederile art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. „b”, alin.(4) lit.”a” si lit.”f”, ale art. 

139, alin (3) lit. ”a” și ”e”, precum şi cele ale art. 196 alin. (1) lit. ”a” din  OUG nr. 57 / 2019 privind 

Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art. 1. Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor 

care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții “Alimentare cu 

apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”,  în valoare de  512.688,64 lei, 

inclusiv TVA; 

Art. 2. Se aproba asigurarea finanţării de către Consiliul Local al orașului Geoagiu pentru : 

• Studii de teren – 14.280 lei, 

• Documentatii avize – 4.403 lei, 

• Studiu de fezabilitate – 16.779 lei, 

• Consultanță – 19.150 lei, 

• Asistență tehnică – 35.700 lei, 

• Cheltuieli pentru investiția de bază – 401.069,70 lei 

• Comisioane, cote, taxe, costuri credite – 20.456,94 lei 

• Cheltuieli pentru informare si publicitate – 850 lei 

 

 

 

 

 



 
 

 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

 
 

       Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

     

       Art.  4. Prezenta hotarare se comunica : 

− Institutiei Prefectului jud.Hunedoara; 

− Primarului oraşului Geoagiu; MDRAPFE; Compartimentului Buget, Financiar; Serviciului 

Arhitect Şef. 

 

Geoagiu, 19.11.2019 

              Preşedinte de  şedinţă                                                             Contrasemnează  

               Ing. Mariș Simion                                                                   Secretar General 

                                                                                                               jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 

 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 


