ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAG

H O T Ă R Â R E A nr. 99/2022
privind implementarea proiectului
AMENAJARE ZONA DE AGREMENT LA RÂUL MUREȘ,
ORAȘ GEOAGIU, JUD. HUNEDOARA

Consiliul Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara;
Analizând proiectul de hotărâre nr. 101/28.07.2022, referatul de aprobare al primarului oraşului
Geoagiu nr. 101/28.07.2022 prin care se propune aprobarea implementarii proiectului AMENAJARE
ZONA DE AGREMENT LA RÂUL MUREȘ, ORAȘ GEOAGIU, JUD. HUNEDOARA, raportul de
specialitate al Compartimentului Implementare Proiecte nr. 105/ 28.07.2022, precum și avizele
favorabile ale comisiilor de specialitate înregistrate sub nr. 297/29.07.2022, nr. 299/29.07.2022 și nr.
301/29.07.2022;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de
interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 98/2022 privind investiția AMENAJARE ZONA DE AGREMENT LA RÂUL MUREȘ, ORAȘ
GEOAGIU, JUD. HUNEDOARA,
Văzând Apelul de selectie nr.7/2022, cod SMIS 1032/4/1/Articolul 63, POPAM 2014-2020,
Prioritatea Uniunii Europene nr.4 – Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii
teritoriale, Masura 2 – Consolidarea si Diversificarea activitatilor in zona de pescuit si acvacultura
privind oportunitatea de finantare a obiectivului de investitii:“Amenajare zona de agrement la râul
Mureș, oraș Geoagiu, Jud. 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)
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
e) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. ”b”, alin. (4), lit. “a”, ale art. 139, alin (3), art.
196 alin.(1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. - Se aprobă depunerea și implementarea proiectului “ AMENAJARE ZONA DE
AGREMENT LA RÂUL MUREȘ, ORAȘ GEOAGIU, JUD. HUNEDOARA”, denumit în
continuare Proiectul, necesar și oportun în vederea dezvoltări infrastructurii orașului Geoagiu cu
solicitare de finanțare din FEPAM prin intermediul FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și
a Afluenților Acestora .
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare
a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime.
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Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării
ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 4. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, precum și
caracteristicile tehnico-economice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 5. - Reprezentantul legal al orasului este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate
și de ordonator principal de credite. Primarul orașului Geoagiu, dl. Caragut Vasile va asigura relatia cu
AM POPAM respectiv FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și a Afluenților Acestora in derularea
proiectului.
Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul orașului
Geoagiu – Caragut Vasile.
Art. 7. – Se angajează să asigure cofinanțarea proiectului, dupa caz, și toate cheltuielile
neeligibile cuprinse in cererea de finanțare și/sau care dupa caz pot fi generate de implementarea
proiectului.
Art. 8. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 9. - Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului –judetul Hunedoara;
- Primarului oraşului Geoagiu; Arhitectului Şef; Compartimentului Buget, Financiar,
Compartimentului Implementare Proiecte
- Se aduce la cunoștință publică ptin afisare pe site-ul www.geoagiu.ro

Geoagiu, 29.07.2022
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Coca Nicolaie

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar General,
Jr. Cimpoeșu Maria

Vot deschis. Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru” ,0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”.
Consilieri în funcție: 14, consilieri prezenţi: 12, cvorum necesar: 8.

