
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

GEOAGIU 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  24/ 2022 

privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Orașul 

Geoagiu prin Consiliul Local al orașului Geoagiu 

pentru ”Realizare conducta de aducțiune și conducta de branșament în orașul 

Geoagiu, pe strada Calea Romanilor (DJ 705), de la intersecția cu strada 

Independenței, până la strada Calea Romanilor, nr. 187 ” 
 

              Consiliul local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

d) art. 35 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

          Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 Luând act de: 

- proiectul de hotărâre nr. 26/22.02.2022 privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara 

prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Orașul Geoagiu prin Consiliul Local al orașului 

Geoagiu pentru ”Realizare conducta de aducțiune și conducta de branșament în 

orașul Geoagiu, pe strada Calea Romanilor (DJ 705), de la intersecția cu strada 

Independentei, până la strada Calea Romanilor, nr. 187 ” 
 

-  referatul de aprobare al  Primarului Oraşului Geoagiu nr. 26/ 22.02.2022  prin care se 

propune aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara 

cu Orașul Geoagiu prin Consiliul Local al orașului Geoagiu pentru ”Realizare 

conducta de aducțiune și conducta de branșament în orașul 

Geoagiu, pe strada Calea Romanilor (DJ 705), de la intersecția cu strada 

Independentei, până la strada Calea Romanilor, nr. 187 ” 
- Raportul de specialitate al Serviciului Arhitect Șef nr. 26/22.02.2022 

- Avizele favorabile al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Geoagiu 

nr. 46/23.02.2022; nr. 60/23.02.2022; nr. 74/23.02.2022; 

 In conformitate art. 89 alin. (8),  art. 129 alin. (2) lit. ”e”, alin. (9), lit. ”c”,  art. 139, alin. 

(3) lit. ”f” și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1.  Se aprobă asocierea Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu  

Orașul Geoagiu prin Consiliul Local al orașului Geoagiu pentru ”Realizare conducta de aducțiune 

și conducta de branșament în orașul 



Geoagiu, pe strada Calea Romanilor (DJ 705), de la intersecția cu strada 

Independentei, până la strada Calea Romanilor, nr. 187 ”, potrivit  Acordului de asociere 

prevăzut în anexă la prezenta. 

 

Art. 2. Se împuternicește primarul orașului Geoagiu, în funcție, să semneze acordul de 

asociere prevăzut la art. 1 din prezenta. 

 

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

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

 

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara; 

- Consiliului Județean Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Compartimentului Buget, Financiar; 

- Serviciului Arhitect Șef; 

- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

 

 

Geoagiu, 28.02.2022  

 

  Preşedinte de  şedinţă                                                                       Contrasemnează  

Urșica Rodica Liliana                                                         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 la HCL nr. 24/2022 

 

 

UAT - JUDETUL  HUNEDOARA    UAT- ORAȘUL GEOAGIU 

CONSILIUL JUDETEAN  HUNEDOARA   CONSILIUL LOCAL AL   

                                                                                                    ORAȘULUI GEOAGIU 

Nr. _______ /____________ 2022             Nr. _______/_____________  2022 

 

 

ACORD   DE   ASOCIERE 

pentru ”Realizare conducta de aducțiune și conducta de branșament în orașul 

Geoagiu, pe strada Calea Romanilor (DJ 705), de la intersecția cu strada 

Independentei, până la strada Calea Romanilor, nr. 187 ”” 

 Având în vedere următoarele considerente: 

 Conducta de aducțiune de la Gospodăria de Apă Geoagiu la rezervorul Geoagiu Bai este 

confecționată din conducte din oțel cu Dn 280 mm, iar traseul de la strada Calea Romanilor (DJ 

705), de la intersecția cu strada Independentei, până la strada Calea Romanilor, nr. 187, are o 

lungime de 2,5 km și este amplasată  pe drumul județean DJ 705, teren aflat în domeniul public 

al județului Hunedoara. 

 Conducta de aducțiune și de transport existentă prezintă un grad avansat al uzurii fizice și face 

adesea obiectul a numeroase avarii, cauzate de slaba calitate a materialelor utilizate și a lucrărilor 

de execuție. 

 Conducta de aducțiune prezintă un nivel de coroziune avansat din cauza vechimii de exploatare, 

care afectează în mod negativ calitatea apei, iar pierderile de apă sunt estimate în aceasta zonă la 

un procent de 45% din totalul cantității de apă distribuită 

 Traseul conductei de aducțiune a apei potabile de la de la strada Calea Romanilor (DJ 705), de la 

intersecția cu strada Independentei până la strada Calea Romanilor, nr. 187, se suprapune cu 

traseul lucrărilor din cadrul proiectului  ”Modernizarea Culoar Trafic Mureş Nord: DN 7 

(Gelmar) - Geoagiu Băi - Bobâlna – Rapoltu Mare - Uroi - Chimindia - Hărău - Bârsău - Şoimuş 

- Brănişca - DN 7 (Ilia)” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – prioritatea 

de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare 

la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, implementat de Consiliul Județean 

Hunedoara. 

 Înainte de începerea lucrărilor de modernizare a DJ 705 A în intravilanul Orașului Geoagiu, 

pentru a se asigura faptul că pe timpul executării acestora nu vor mai fi realizate intervenții 

pentru repararea conductei de apă existentă pe acest amplasament și că acest drum după ce va fi 

modernizat nu va fi spart pentru înlocuirea conductei de aducțiune apă, respectiv realizare de 

branșamente de apa pe acest amplasament, este necesar încheierea acestui acord de asociere, care 

să permită finanţarea şi realizarea în comun de către părţile asociate, în Orașul Geoagiu, a 

obiectivului de investiţii”Realizare conducta de aducțiune și conducta de branșament în 

orașul Geoagiu, pe strada Calea Romanilor (DJ 705), de la intersecția cu strada 

Independenteii până la strada Calea Romanilor, nr. 187 

I. Părţile: 

  I. U.A.T.-  JUDEŢUL HUNEDOARA prin CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA,cu 

sediul in Municipiul Deva, B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 28, Judeţul Hunedoara, Cod  fiscal 

4374474, reprezentat de domnul Laurențiu NISTOR – Preşedintele Consiliului Judeţean 

Hunedoara, în calitate de „Asociat 1 si proprietar al terenului”, 

şi 

  II.U.A.T.- ORAȘUL GEOAGIU, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI, cu sediul în 

orașul Geoagiu, Strada Calea Romanilor, nr. 141, Judeţul Hunedoara, Cod fiscal 5742426,  

reprezentat de domnul Vasile CĂRĂGUȚ - Primarul orașului GEOAGIU, în calitate de „asociat 2 şi 

proprietar al  sistemului public de alimentare cu apă din orașul Geoagiu” 



 în temeiul prevederilor art. 89 alin. (8),  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 alin. (1) din 

Legea finanţelor publice locale, nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Au convenit următoarele:  

II.SCOPUL asocierii 

Părţile  se  asociază  în  scopul realizării în comun a  obiectivului de investiții  ”Realizare conducta 

de aducțiune și conducta de branșament în orașul Geoagiu, pe strada Calea Romanilor (DJ 705), 

de la intersecția cu strada Independentei până la strada Calea Romanilor, nr. 187 ”  

 

III. Obiectul asocierii 

Obiectul acestui acord de asociere este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor asociate, la 

realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții : ”Realizare conducta de aducțiune și conducta de 

branșament în orașul Geoagiu, pe strada Calea Romanilor (DJ 705), de la intersecția cu strada 

Independentei până la strada Calea Romanilor, nr. 187” 

IV. Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 (1) Drepturile asociaţilor sunt prevăzute în tabelul de mai jos: 

Drepturile  U.A.T  - 

JUDEŢUL HUNEDOARA  

 (Asociat 1 si proprietar al 

terenului) 

a) să fie informat cu privire la situația existentă a infrastructurii de 

apă din orașul Geoagiu; 

b) să stabilească un grafic comun de activităţi pentru parcurgerea 

etapelor procedurale de realizare a documentaţiilor tehnico-

economice necesare execuţiei obiectivului, precum şi de obţinere 

a avizelor pentru aceste documentaţii, aferente tuturor fazelor, 

aprobate/avizate/autorizate potrivit legislaţiei în vigoare;   

c) să beneficieze de sprijinul celuilalt asociat,  în parcurgerea 

tuturor fazelor de realizare a obiectivului de investiţii; 

Drepturile U.A.T.- 

ORAȘUL GEOAGIU  

(Asociat 2  

si proprietar al sistemului 

public de alimentare cu 

apă) 

a) să fie consultat şi informat periodic cu privire la stadiul și 

realizarea obiectivului de investiții  

b) să participe nemijlocit la toate fazele de proiectare, autorizare, 

execuție şi recepție ale obiectivului de investiții. 

c) la recepționarea investiției, să dobândească dreptul de 

proprietate publică asupra tuturor bunurilor care rezultă din 

finanțarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții    

 

 (2) Obligaţiile asociaţilor : 

Obligaţiile U.A.T  - 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

 (Asociat 1 si proprietar al 

terenului) 

a) să aloce din bugetul propriu al Județului Hunedoara, contribuția 

asociatului 1 in cuantum de 97% din totalul valorii investiției, 

pentru realizarea acestui obiectiv. 

b) Elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare 

realizării obiectivului de investiții”Realizare conducta de 

aducțiune și conducta de branșament în orașul Geoagiu, pe strada 

Calea Romanilor (DJ 705), de la intersecția cu strada 

Independentei până la strada Calea Romanilor, nr. 187” 

c) să deruleze toate etapele procedurale aplicabile prevăzute de 

lege pentru realizarea părții care îi revine, ca parte din obiectivul 

de investiții realizat din fonduri publice; 

d) să aplice și să respecte prevederile legale privind aprobarea 

documentațiilor economice aferente obiectivelor de investiții 

finanțate din fondurile publice, precum şi modul de utilizare a 



sumelor alocate potrivit destinației stabilite; 

e) să organizeze şi să deruleze procedurile de atribuire a 

contractelor de servicii/lucrări în conformitate cu prevederile 

legale privind achizițiile publice  

f) să monitorizeze derularea contractelor de servicii/lucrări, 

potrivit clauzelor şi graficelor asumate, aferente  execuției 

obiectivului de investiții; 

g) să recepționeze împreună cu asociatul 2, potrivit legii, 

obiectivul de investiții  

h) la data recepției la terminarea lucrărilor, să transmită bunurile 

aferente obiectivului de investiții în proprietatea publică a 

Orașului Geoagiu, libere de orice sarcină; 

Obligaţiile 

U.A.T.- ORAȘUL 

GEOAGIU  

(Asociat 2  

si proprietar al sistemului 

public de alimentare cu 

apă) 

a) să aloce din bugetul propriu al Orașului Geoagiu, contribuția 

asociatului 2 in cuantum de 3% din totalul valorii investiției, 

pentru realizarea acestui obiectiv. 

b) să facă predarea întregului amplasament către constructor şi să 

asigure suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru 

organizarea de şantier; 

c) să sprijine obţinerea avizelor/acordurilor pentru documentaţiile 

aferente tuturor fazelor, potrivit legislaţiei incidente, precum şi a 

autorizaţiilor necesare execuţiei lucrărilor; 

d) să participe prin reprezentanții desemnaţi, alături de asociatul 1,  

la recepţionarea obiectivului de investiţii;  

 e) la finalizarea lucrărilor, să dobândească și să preia în întregime 

obiectivul de investiții în proprietatea publică a Orașului Geoagiu și 

în administrarea Consiliului Local al Orașului Geoagiu, inclusiv 

investițiile și modernizările realizate de asociatul 1; 

 f) să înregistreze obiectivul finalizat, inclusiv modernizările 

realizate, în evidența patrimoniului public al Orașului Geoagiu 

 

V. Intrarea în vigoare a Acordului de asociere 

 Prezentul Acord de asociere intră în vigoare la data semnării lui, după aprobarea acestuia  prin 

hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale implicate. 

 VI. Încetarea acordului 

 Prezentul acord încetează:  

 - prin acordul părților 

 - prin efectul unor reglementări legale ulterioare 

 - imposibilitatea realizării obiectivului de investiții de către asociați 

 - prin rezilierea ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale prevăzute de părți, cu 

notificare prealabilă de 5 zile  

 - denunțarea unilaterală dacă interesul public județean o impune 

VI. Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord de asociere se face prin act adiţional semnat de către părţi. 

(2)Prezentul  Acord de asociere  s-a întocmit în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 



Semnături: 

 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ  

JUDEŢUL 

HUNEDOARA 

 (Asociat 1) 

 

 

Laurențiu Nistor 

Președintele   

Consiliului Județean Hunedoara 

 

Semnătura 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ  

ORASUL 

GEOAGIU 

(Asociat 2 ) 

 

Vasile CĂRĂGUȚ  

Primarul Orașului Geoagiu 

 

Semnătura 

 

 

Geoagiu, 28.02.2022 

Preşedinte de  şedinţă                                                                         Contrasemnează  

Urșica Rodica Liliana                                                         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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


