
 

 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

HOTĂRÂREA NR. 8/2022  

privind aprobarea implementării proiectului "ACHIZIȚIA DE UTILAJE și 

ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI SITUAȚII DE URGENȚĂ 

AL PRIMĂRIEI ORAȘULUI GEOAGIU" 

 

 

Consiliul  Local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara; 

Având în vedere referatul nr. 13/21.01.2022  al domnului Primar privind  aprobarea 

implementării proiectului "ACHIZIȚIA DE UTILAJE și ECHIPAMENTE PENTRU 

DOTAREA COMPARTIMENTULUI SITUAȚII DE URGENȚĂ AL PRIMARIEI ORAȘULUI 

GEOAGIU", referatul de specialitate al Compartimentului Implementare Proiecte  nr. 13/21.01.2022 

precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 8/25.01.2022, 16/25.01.2022 și 

24/25.01.2022. 

Orașul Geoagiu intenționează depunerea unei cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte 

finanțat prin PNDR 2014-2020, Măsura 19, Axa LEADER, Submăsura 19.2 - Sprijin pentru 

implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, Măsura 1/6B - Dezvoltarea satelor 

și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții în  teritoriul GAL, prin intermediul  Asociației 

SARGEȚIA GAL 1. 

În teritoriul GAL au fost identificate tendințe negative de dezvoltare datorate adesea 

infrastructurii inexistente și nivelului scăzut al calității vieții.  

 Principalul obiectiv pentru care este  necesara depunerea cererii de finanțare în cadrul acestui 

apel, îl constituie achiziționarea de utilaje și echipamente pentru dotarea Compartimentului pentru 

Situații de Urgență, din cadrul Primăriei Orașului Geoagiu, în vederea îmbunătățirii serviciilor 

specifice și de urgență, în slujba locuitorilor orașului Geoagiu și satelor aparținătoare, contribuind la 

creșterea calității și siguranței vieții lor. 

Obiectivul contribuie la îndeplinirea unui alt obiectiv de dezvoltare rurala din cadrul  

Reg.(UE) 1305/2013, art.4: obiectivul c) și anume: „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.” 

 Pentru implementarea proiectului este necesar a se asigura resursele financiare pentru 

acoperirea cheltuielilor neeligibile, din bugetul local precum si cele pentru acoperirea cheltuielilor de 

întreținere/mentenanță pe o perioada de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăti în cadrul 

Proiectului. 

Proiectul se întemeiază pe prevederile art. 44 alin.4 din Legea 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare  și în temeiul prevederilor art.129  alin. 4 lit. 

„a„ şi „e„ şi art.139 alin. (3)  litera „a„  din O.U.G. nr. 57/2019  Codul  administrativ, prevederile 

ghidului specific Măsurii PNDR 2014-2020, Măsura 19, Axa LEADER, Submăsura 19.2 - Sprijin 

pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, Măsura 1/6B - Dezvoltarea 

satelor și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții în  teritoriul GAL, prin intermediul  

Asociației SARGEȚIA GAL 1. 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Se aproba implementarea proiectului "ACHIZIȚIA DE UTILAJE și ECHIPAMENTE 

PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI SITUAȚII DE URGENȚĂ AL PRIMĂRIEI 

ORAȘULUI GEOAGIU", denumit in continuare Proiectul, 
          Art.2. Se aprobă valoarea Proiectului, conform Anexei 1, iar cheltuielile se prevăd în bugetul 

local pentru perioada de realizare a investiției, potrivit legii, în cazul obținerii finanțării prin PNDR 

2014-2020, Măsura 19, Axa LEADER, Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 



cadrul strategiei de dezvoltare locală, Măsura 1/6B - Dezvoltarea satelor și servicii de bază în vederea 

creșterii calității vieții în  teritoriul GAL, prin intermediul  Asociației SARGEȚIA GAL 1, 

          Art.3. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 

cheltuielilor de întreținere/mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului, 

Art.4. Caracteristicile/specificațiile tehnice ale investiției propuse (lungimi, arii, volume, 

capacități etc.) sunt cuprinse în Anexa 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre, 

Art.5 Reprezentantul legal al Orașului Geoagiu este, potrivit legii, primarul acestuia, în dubla 

sa calitate și de ordonator principal de credite, 

Art.6 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Orașului 

Geoagiu, 

Art.7 Prezenta hotărâre poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare,        

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara; 

 Primarului oraşului Geoagiu; 

 Compartimentului Contabilitate; 

 Compartimentului Implementare Proiecte 

 Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare 

 

Geoagiu, 28.01.2022  

Preşedinte de  şedinţă                                                                       Contrasemnează  

Piele Mihai Marcel                                                         Secretar General                                                                                                                 

                                                                                                                               jr. Cimpoeşu Maria 
 

 

 

 

 

 

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

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:15, cvorum necesar: 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 1 la HCL nr.8/2022 

 

 

Caracteristicile tehnice ale Proiectului 

"ACHIZITIA DE UTILAJE si ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA 

COMPARTIMENTULUI SITUATII DE URGENTA AL PRIMARIEI ORASULUI GEOAGIU" 

 

 

1. Principalul obiectiv al Proiectului, îl constituie achiziționarea de utilaje si echipamente pentru 

dotarea Compartimentului pentru Situații de Urgență, din cadrul Primăriei Orașului Geoagiu, 

în vederea îmbunătățirii serviciilor specifice și de urgență, în slujba locuitorilor orașului 

Geoagiu si satelor aparținătoare, contribuind la creșterea calității și siguranței vieții lor. 

Obiectivul contribuie la îndeplinirea unui alt obiectiv de dezvoltare rurala din cadrul  

Reg.(UE) 1305/2013, art.4: obiectivul c) și anume: „obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 

muncă.” 

 

2. Caracteristicile tehnice ale Proiectului: "ACHIZITIA DE UTILAJE si ECHIPAMENTE 

PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI SITUATII DE URGENTA AL 

PRIMARIEI ORASULUI GEOAGIU" constau in: 

a. Masina de imprastiat sare/nisip. Aceste masini sunt concepute pentru imprastierea pe 

drumuri a amestecului de nisip si sare pe perioada de iarna.Aceasta este alcatuita dintr-o 

cuva si o sita care impiedica patrunderea pietrelor in cutia de incarcare , aceasta vine 

montata pe camionul/autoutilitara din dotare cu bena si dispune de un dispozitiv de 

imprastiere a materialului granular pe suprafata carosabila in conditii de iarna. Un astfel de 

utilaj este foarte necesar pentru intretinerea circulatiei in conditii de siguranta pe timp de 

iarna reducand riscul producerii de accidente deoarece intr-un interval de timp scurt se 

poate interveni mult mai rapid decat in conditii de interventie pe cale manuala iar latimea 

de lucru , suprafata de acoperire poate fi de la 2 pana la 4m latime. 

Specificatii tehnice: 

- Volum de incarcare – min. 1,5 mc, 

- Latime de lucru: min.2000 mm 

- Viteza maxima: 40 km/h, 

- Dimensiune minima platforma h/l:2400*1600 mm, 

- Prelata - standard, 

- Picior de sprijin – standard, 

- Motor – electric, 

- Alimentare  electrica – min 12 / 24 V 

- Masa proprie – min 340 kg 

b. Cupa de taluz  pentru model de utilaj Buldoexcavator Komatsu Wb93 din dotare, este 

necesara pentru realizarea/profilarea/intretinerea rigolelor si acostamentelor drumurilor. 

Cupa de taluz este utila  pentru decolmatarea santurilor de pamant astfel incat sa se  asigure 

continuitatea scurgerii apelor.Un al aspect care face cupa de taluz necesara pentru orice 

utilaj pe langa posibilitatea de incarcare a materialelor, ofera posibilitatea de amenajare si 

finisare a teritoriului. 

Specificatii tehnice: 

- Latime – min 1200 mm, 

- Capacitate – min 200 l, 

- Greutate – min.149 kg, 

- Deschidere - min.525 mm, 

- Adancime – min. 380 mm, 

c. Cupa multifunctionala pentru model de utilaj Buldoexcavator Komatsu Wb93 din dotare, 

este necesara pentru prinderea, incarcarea materialului precum si nivelarea teritoriului. 



Cupa multifunctionala este extrem de utila si pentru deszapezirea zonelor cu acces limitat 

sau inguste, evacuarea surplusului de zapada din zonele cu acces limitat , pentru 

deszapezirea parcarilor, pentru profilarea drumurilor , nivelarea agregatelor asternute pe 

suprafetele de drumuri care necesita intretinere. 

Specificatii tehnice: 

- Latime – min.2400 mm, 

- Capacitate – min 1 mc, 

- Greutate – min.900 kg, 

- Cilindrii – min.2, 

 

3. Proiectul de investitii: 

Plan financiar LEI EURO 

Valoare totala proiect 70913,13 14339,50 

Eligibil 46772,65 9458,00 

Neeligibil 12818,22 2592,00 

TVA 11322,26 2289,50 

Ajutor public nerambursabil 46772,65 9458,00 

Total contributie proprie 24140,48 4881,50 

 

 

 

 

Geoagiu, 28.01.2022  

Preşedinte de  şedinţă                                                                       Contrasemnează  

Piele Mihai Marcel                                                         Secretar General                                                                                                                 

                                                                                                                               jr. Cimpoeşu Maria 
 

 

 

 

 

 

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

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:15, cvorum necesar: 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


