
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

 H O T Ă R Â R E A  nr.  86 / 2020 
privind aprobarea participării UAT Orașul Geoagiu în cadrul ”Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a 

gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” 
 

          Consiliul  Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 
             Analizând proiectul de hotărâre nr. 90/20.07.2020,  referatul de aprobare al primarului oraşului Geoagiu nr. 
91/20.07.2020 prin care se propune aprobarea participării UAT Orașul Geoagiu în cadrul ”Programului privind 
sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” pentru 
investiţia  ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de  iluminat public în localitatea  Geoagiu Băi, jud. 
Hunedoara”, raportul de specialitate al Compartimentului Implementare Proiecte nr. 89/20.07.2020, precum și avizele 
favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 5319/23.07.2020, nr. 5329/23.07.2020 și nr. 5339/23.07.2020; 
 Având în vedere dispoziţiile Ordinului 1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului 
privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, 
modificat și completat prin Ordinul nr. 1393/2020  și Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 
287 din 20.07.2020 privind reluarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind 
sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public ; 

 Ţinând seama de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 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), art. 
196 alin.(1) lit.”b”  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare; 

H O T Ă R Â R E 
 

Art. 1. Se aprobă participarea UAT Orașul Geoagiu în cadrul ”Programului privind sprijinirea eficienţei 
energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”” şi contractarea finanţării 
nerambursabile în valoarea de 456.866 lei, inclusiv TVA, reprezentând 85,78% din valoarea totală a cheltuielilor 
eligibile aferente investiției ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de  iluminat public în localitatea  Geoagiu Băi, 
jud. Hunedoara”. 
 Art. 2.  (1) Desemnează pe domnul Caragut Vasile – primarul oraşului Geoagiu să reprezinte Oraşul 
Geoagiu în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu şi îl împuterniceşte să semneze contractul de finanţare.  
                          (2)  Desemnează în calitate de responsabil tehnic pentru implementarea proiectului pe domnul 
Puscasu Gabriel – Arhitect sef al  oraşului Geoagiu. 

 Art. 3. (1)Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Oraşul Geoagiu, reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 2.880 lei (inclusiv TVA), cât și contribuția de 14,22 % din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 75.684 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului 

(2) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”Creșterea 
eficienței energetice a sistemului de  iluminat public în localitatea  Geoagiu Băi, jud. Hunedoara”, pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al 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 hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara, 
- Primarului oraşului Geoagiu, Serviciului Arhitect sef, Comp. Implementare Proiecte, 

Comp. Buget, Financiar, Administratiei Fondului de Mediu  
Geoagiu, 24.07.2020 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                     Contrasemnează  

           Zaharie Nicolae                                                                             Secretar General 

                                                                                                                  jr. Cimpoeşu Maria 

 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  13  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 13, cvorum necesar: 8 


