
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

  
    H O T Ă R Â R E A   nr.  149 / 2019 

privind aprobarea  Devizului General actualizat pentru investiţia “Alimentare cu apă şi 

canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara” 
 

 

               Consiliul  Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

             Analizând proiectul de hotărâre nr. 148/26.11.2019, referatul de aprobare al primarului 

oraşului Geoagiu nr.  148/26.11.2019 prin care se propune aprobarea Devizului General actualizat 

pentru investiţia “Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. 

Hunedoara”, raportul de specialitate al Serviciului Arhitect Șef nr. 150 / 26.11.2019, precum și avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 8195/28.11.2019, nr. 8202/28.11.2019 și nr. 

8209/28.11.2019; 

 Reținând prevederile Actului Adițional nr. 1/25.11.2019 la Contractul de execuție a lucrărilor 

nr. 39/14.08.2019, prin care s-a majorat valoarea contractului cu suma de 7.668,96 lei, fără TVA; 

 Luând în considerare prevederile art. 5 lit. ”d” şi art. 6 din Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului 

nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările 

ulterioare și reținând dispozițiile art. 15 alin. (1) lit. (b)  și alin. (2) din HGR nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

 În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) 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 Ordinul MDRAP nr. 1851/2013, republicate, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 11 din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 

           Ţinând seama de prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile  art. 129, alin.(4), lit. “d”,  ale art. 139, alin (3) lit. ”e”, precum şi 

cele ale art. 196 alin. (1) lit. ”a” din  OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

      Art. 1.  Se aprobă Devizul General, actualizat, pentru investiţia “Alimentare cu apă şi canalizare 

în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”,  conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

   Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

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

 Art.  3.   Prezenta hotarare se comunica : 

- Institutiei Prefectului –judetul Hunedoara; 

- Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice;  

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Arhitectului Şef; Compartimentului buget, financiar. 

Geoagiu, 29.11.2019 

              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 


