
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

H O T Ă R Â R E A  nr.  85 / 2020 

privind aprobarea DALI,  a indicatorilor tehnico-economici  si a Devizului General pentru investiţia  

”Creșterea eficienței energetice a sistemului de  iluminat public în localitatea  Geoagiu Băi, jud. 

Hunedoara” 
 

               Consiliul  Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

             Analizând proiectul de hotărâre nr. 89/20.07.2020,  referatul de aprobare al primarului oraşului 

Geoagiu nr. 90/20.07.2020 prin care se propune aprobarea DALI,  a indicatorilor tehnico-economici  si a 

Devizului General pentru investiţia  ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de  iluminat public în 

localitatea  Geoagiu Băi, jud. Hunedoara”; raportul de specialitate al Compartimentului Implementare 

Proiecte nr. 88/20.07.2020, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 

5318/23.07.2020, nr. 5328/23.07.2020 și nr. 5338/23.07.2020; 

 Luând în considerare prevederile art. 9, art. 10 si Anexele nr. 5, 6, 7 si 8 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; 

          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 ; 

 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.(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; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

      Art. 1. Se aprobă pricipalii indicatori tehnico-economici ai investiției ”Creșterea eficienței 

energetice a sistemului de  iluminat public în localitatea  Geoagiu Băi, jud. Hunedoara”, astfel 

1 Valoarea totala (INV), inclusiv TVA mii lei 

 535,500 

Din care C+M 504,560 

2 Esalonarea investitiei (INV/C+M)  

 -  Anul I :  535,500 

3 Durata de realizare 5  luni 

4.  Capacitati (in unitati fizice)  

Aparate de iluminat inlocuite 360 buc 

Scăderea consumului de energie electrică 58% 

  Art. 2.  Se aprobă  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și Devizul General,  pentru 

investiţia  ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de  iluminat public în localitatea  Geoagiu Băi, jud. 

Hunedoara”,  conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

  Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.  4.   Prezenta hotarare se comunica : 

- Institutiei Prefectului –judetul Hunedoara; 

-  Administrației Fondului de Mediu;  

- Primarului oraşului Geoagiu; Arhitectului Şef; Compartimentului Buget, Financiar. 
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 


