
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 
 

 

 H O T Ă R Â R E A   nr.  96 / 2020 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici și a Devizului General 

al investiției ”Extindere rețea de distribuție și racorduri gaze în localitățile Bozeș și Băcâia, orașul Geoagiu, 

județul Hunedoara” 

 

          Consiliul  Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

             Analizând proiectul de hotărâre nr. 102/ 11.09.2020,  referatul de aprobare al primarului oraşului Geoagiu 

nr. 103/11.09.2020 prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-

economici și a Devizului General al investiției ”Extindere rețea de distribuție și racorduri gaze în localitățile Bozeș 

și Băcâia, orașul Geoagiu, județul Hunedoara”, raportul de specialitate al Arhitectului Șef nr. 100/11.09.2020; 

 

 Luând în considerare prevederile art. 7, art. 10 si Anexele nr. 4, 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; 

 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 documentaţia tehnico – economică faza Studiu de fezabilitate și Devizul General al 

investiției ”Extindere rețea de distribuție și racorduri gaze în localitățile Bozeș și Băcâia, orașul Geoagiu, județul 

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

 

  Art. 2.  Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției ”Extindere rețea de distribuție și 

racorduri gaze în localitățile Bozeș și Băcâia, orașul Geoagiu, județul Hunedoara”, astfel: 

1 Valoarea totala (INV), inclusiv TVA mii lei mii euro 

 7.013.362,91 1.415.501,08 

Din care C+M 5.171.324,15 1.070.268,67 

2.  Durata de realizare 40 luni, 31.12.2023 

4.  Capacitati (in unitati fizice)  

Realizarea postului de măsurare GN 1 buc 

Conducte de distribuție GN presiune redusă 14.965 ml 

Total potentiali consumatori UAT -  129 Total gospodarii echivalente UAT - 149 

din care, 

Racorduri propuse (eligibile)  -  117 

din care, 

Gospodarii echivalente propuse pt. 

conectare prin proiect (eligibile)                    -   137 

grad de conectare                                               91,95% 

 

 

Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local al  orașului GEOAGIU  pentru 

perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-

2020,  Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale,  

Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale 

cu alte state vecine., potrivit legii. 

 

Art. 4.  - Consiliul local al orașului GEOAGIU se obligă să asigure veniturile în bugetul local, altele 

decât de la Bugetul de stat, necesare pentru cheltuielile neeligibile aferente Proiectului, în perioada de realizare a 

investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,  Axa Prioritară 8 

Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale,  Obiectivul Specific 8.2 



Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, 

potrivit legii. 

      Art. 5.   La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă HCL GEOAGIU NR. 82/24.07.2020. 

 

     Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.  7.   Prezenta hotarare se comunica : 

- Institutiei Prefectului –judetul Hunedoara; 

- Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;  

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

 

Geoagiu,  11.09.2020 

 
        Preşedinte de  şedinţă                                                                           Contrasemnează  

           Dîncșorean Aurel                                                                               Secretar General 

                                                                                                                       jr. Cimpoeşu Maria 
 
 
 
 
 
 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  12  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 12, cvorum necesar: 8 

 


