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 H O T Ă R Â R E A nr.  39 / 2021 

privind aprobarea participării UAT Orașul Geoagiu în cadrul ” Programului Național de 

Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) ” 

 

 Consiliul Local al Orașului Geoagiu, județul Hunedoara întrunit în ședință ordinară în data de 20.04.2021; 

Luând în considerare  proiectul de hotărâre nr. 40/05.04.2021, referatul de aprobare al consilierilor 

locali Vlad Ovidiu, Opra Mirela, Coca Nicolaie, Dîncșorean Aurel, Almășan Ioan si Carască Alin, 

inregistrat sub nr.  39/05.04.2021  prin care se fundamentează oportunitatea și necesitatea participării UAT 

Orașul Geoagiu în cadrul ” Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) ”, 

subprogramul ”Unități sanitare”, raportul Secretarului nr. 41/12.04.2021, precum și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate nr. 110/15.04.2021, nr. 122/15.04.2021, nr. 134/15.04.2021; 

 Având în vedere dispoziţiile Ghidului de depunere în cadrul Programului Național de Construcții 

de Interes Public Sau Social, actualizat ianuarie 2021 și cele ale art. 1 alin. (2) lit. ”g”, art. 2 alin. (1) lit. 

”g” și art. 3 alin. (1) și alin. (3) din Anexa 3 la  OG nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale 

de Investiţii "C.N.I." - S.A. ; 

 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.”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 Ă Ş T E 

 

Art. 1. Se aprobă participarea UAT Orașul Geoagiu în cadrul ” Programului Național de 

Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) ”, subprogramul ”Unități sanitare” prin depunerea 

Solicitării de includere in program pentru obiectivul de investiții ”Construire și dotare Centru medical 

local Geoagiu” și a documentelor prevăzute de Ghidul de depunere – Etapa I. 

 Art. 2.  Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiții ” Construire și dotare Centru medical 

local Geoagiu” în orașul Geoagiu, str. Mărului, FN, pe terenul în suprafață de 1301 mp, înscris în CF 

63856 Geoagiu, nr. cadastral 63856, categoria de folosință ”neproductiv”, domeniu public al orașului 

Geoagiu. 

 Art. 3.  În bugetul local al orașului Geoagiu pe anul 2021 vor fi prevăzute fondurile necesare 

pentru întocmirea studiului geotehnic, studiului topografic, studiului de fezabilitate și obținerea avizelor 

de specialitate conform certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiții ” Construire și dotare 

Centru medical local 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,  

Geoagiu, 20.04.2021  

        Preşedinte de  şedinţă                                                                          Contrasemnează  

       Călugăr Carmen Maria                                                                        Secretar General 

                                                                                                                    jr. Cimpoeşu Maria 

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

Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 


