
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

 H O T Ă R Â R E A   nr.  35/2020 

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 

”Rețea de alimentare cu apă  și canalizare, sat Homorod, județul Hunedoara” 

 

     Consiliul Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 35/16.03.2020, referatul de aprobare al primarului orasului 

Geoagiu nr. 36/16.03.2020 prin care se propune 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 ”Rețea de alimentare cu apă- și canalizare, sat Homorod, județul Hunedoara”, raportul 

Compartimentului Implementare Proiecte nr. 35/16.03.2020,  precum si avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate nr. 2410/24.03.2020, nr. 2434/24.03.2020 si nr. 2457/ 24.03.2020; 

 In conformitate cu prevederile  art. 8 alin. (3) 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.(4), lit. “d”, ale art. 139, alin (3), art. 196 alin.(1) lit.”b”  din  

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;, 

 

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 ”Rețea de alimentare cu apă 

și canalizare, sat Homorod, județul Hunedoara”,  în valoare de  782.547,13  lei, inclusiv TVA; 

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

- Studiile de teren –  29.750,00 lei 

- Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii – 144.076,87 lei 

- Studiu de fezabilitate şi deviz general – 142.800 leo 

- Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor – 71.400 lei 

- Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie – 35.700 lei 

- Organizarea procedurilor de achiziţie – 2.380 lei 

- Consultanţă – 41.650 lei 

- Asistenţă tehnică – 194.208 lei 

- Comisioane, cote, taxe, costul creditului – 120.582,26 lei. 

Art. 3. Se împuternicește domnul Cărăguţ Vasile, Primarul oraşului Geoagiu să semneze toate 

actele necesare şi contractul de finanţare în numele oraşului Geoagiu. 

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare.    

        Art.  5. Prezenta hotarare se comunica : 

− Institutiei Prefectului jud.Hunedoara; 

− Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;  

− Primarului oraşului Geoagiu; Arhitectului Şef; Compartimentului Buget, Financiar. 
Geoagiu, 25.03.2020 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                                      Contrasemnează  

           Nyeste Iulia Elena                                                                                          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 


