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H O T Ă R Â R E A  nr.  65/2020 
privind aprobarea actualizarii proiectului  “Reabilitare termica Casa de Cultura Ioan Budai 

Deleanu din orasul Geoagiu”  și a cheltuielilor aferente implementării sale  
 
 

POR 2014-2020,  
Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,  
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 
sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice 
Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI 
 
  
          Consiliul  Local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara; 
 Având in vedere proiectul de hotărâre nr. 64/25.05.2020,  referatul de aprobare al primarului 
orașului Geoagiu nr. 65/ 25.05.2020, prin care se propune  aprobarea  actualizarii proiectului   
“Reabilitare termica Casa de Cultura Ioan Budai Deleanu din orasul Geoagiu” și a cheltuielilor  
aferente   implementării  sale  în  cadrul  POR, 2014 - 2020,  Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri 
Publice,   raportul de specialitate al Secretarului nr. 67/19.05.2020, precum și avizele favorabile ale 
comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 3852/28.05.2020, nr. 3863/28.05.2020 și nr. 
3874/28.05.2020; 
 Reţinând Memoriul justificativ, Dispoziția de șantier nr. 1/22.05.2020 și Actul Adiţional nr. 
3/2020 la Contractul de Execuție de lucrări de reabilitare termica pentru obiectivul de investiţie 
”Reabilitare termică Casa de Cultură Ioan Budai Deleanu din orașul Geoagiu„ nr. 35/26.07.2019, 
privind identificarea unor lucrari suplimentare ce nu au fost cuprinse initial, in listele de cantitati din 
proiectul tehnic si care sunt imperios necesare pentru realizarea acestuia, lucrări care conduc la 
majorarea cheltuielilor neeligibile cu valoarea totală de 59.516,93 lei, inclusiv TVA, 
 Cu respectarea dispozițiilor Contractului de finanțare nr. 3153/21.09.2018, încheiat între 
MDRAP – AM POR 2014-2020 prin OI ADR VEST Timișoara, în calitate de autoritate finanțatoare și UAT 
Orașul Geoagiu, în calitate de beneficiar al finanțării, Ghidul Specific al POR 2014-2020, Ghidul 
solicitantului pentru apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI,  
 În conformitate cu dispoziţiile art. 44 şi art. 47 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” si ale art. 
139 alin. (3)  din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art 1. Se aprobă actualizarea proiectului “Reabilitare termica Casa de Cultura Ioan Budai 
Deleanu din orasul Geoagiu” în vederea implementarii acestuia în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,  
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 
sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice 
Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI 
        
        Art. 2. Se aprobă valoarea totală, actualizată,  a proiectului “Reabilitare termica Casa de 
Cultura Ioan Budai Deleanu din orasul Geoagiu” în cuantum de 3.154.028,68 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Oraşul Geoagiu, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 564.604,38 lei (inclusiv TVA), cât și 
contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 51.788,49 lei (inclusiv TVA), 



reprezentând cofinanțarea proiectului “Reabilitare termica Casa de Cultura Ioan Budai Deleanu din 
orasul Geoagiu”. 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului “Reabilitare termica Casa de Cultura Ioan Budai Deleanu din orasul Geoagiu”, pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al oraşului Geoagiu. 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 6. Se împuternicește domnul Cărăguţ Vasile, Primarul oraşului Geoagiu să semneze, în 
numele oraşului Geoagiu, toate actele necesare pe durata implementării proiectului “Reabilitare 
termica Casa de Cultura Ioan Budai Deleanu din orasul Geoagiu”, pentru implementarea proiectului 
în condiții optime. 

Art. 7. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Art. 8. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă HCL Geoagiu nr. 85/26.06.2018. 
 
Art.  9.- Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara, 
- Primarului oraşului Geoagiu, 
- Serviciului Arhitect Şef, 
- Compartimentului Buget- Financiar; 
- Compartimentului Implementare proiecte; 
- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi pe site-ul 

www.geoagiu.ro 
 
 
Geoagiu, 29.05.2020  
        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 
 

http://www.geoagiu.ro/

