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HOTĂRÂREA NR. 33   

din 29.06.2018 

 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții 

„Achiziție utilaj și accesorii pentru întreținerea domeniului public 

al comunei Cozma, județul Mureș”, 

pentru aprobarea solicitării avansului din F.E.A.D.R., 

conform contractului nr. C1920074X204172801432/20.06.2018,  

precum și a scrisorii de garanție corespunzătoare din partea FGCR - IFN S.A. 

 

 

Consiliul Local al Comunei Cozma, judeţul Mureș, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.06.2018,  

 

Având în vedere  expunerea de motive nr. 1390/ 22.06.2018 , raportul nr. 1390/1/22.06.2018,   

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Achiziție 

utilaj și accesorii pentru întreținerea domeniului public al comunei Cozma, județul Mureș” și 

solicitarea unui avans din F.E.A.D.R., conform contractului de finanțare nr. 

C1920074X204172801432/20.06.2018 încheiat cu A.F.I.R. și a scrisorii de garanție corespunzătoare 

din partea FGCR - IFN S.A.,  

În conformitate cu prevederile art. 7 , alin. 13 din Legea 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia public, republicată,  

Având în vedere prevederile art.63 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Ţinând cont de prevederile  art.1 și art.3 lit.a) din O.U.G. nr.79/2009 privind reglementarea 

unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării 

economiei în zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.4 și 5 din Normele 

metodologice aprobate prin H.G. nr.1262/2009, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.d), art.45 şi art.115 alin.(1) lit.(b) din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţii: 

„Achiziție utilaj și accesorii pentru întreținerea domeniului public al comunei Cozma, județul 
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Mureș”, la valoarea totală a investiţiei de 193.009,29 lei (inclusiv T.V.A.), respectiv 41.431,64 euro 

(inlusiv T.V.A.); din valoarea totală a investiției valoarea eligibilă este de 139.755,00 lei, respectiv 

30.000 euro, iar valoarea neeligibilă este de 53.254,29 lei, respectiv 11.431,64 euro. Cursul de schimb 

utilizat este cursul Băncii Centrale Europene de 4,6585 lei/euro de la data de 01.01.2018. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea avansului în valoare de 64.287,30 lei din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.) pentru finanțarea proiectului „Achiziție utilaj și accesorii 

pentru întreținerea domeniului public al comunei Cozma, județul Mureș”, reprezentând 40,00 % din 

valoarea eligibilă a contractului de finanțare nr. C1920074X204172801432/20.06.2018 încheiat între 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A.F.I.R.) și Comuna Cozma. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea unei Scrisori de garantare de la FGCR - IFN S.A. în valoare de 

64.287,30  lei, respectiv 100% din valoarea avansului, avans reprezentând 46,00% din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului „Achiziție utilaj și accesorii pentru întreținerea 

domeniului public al comunei Cozma, județul Mureș”, în baza contractului de finanțare 

nerambursabilă nr. C1920074X204172801432/20.06.2018 în favoarea Agenției pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale (A.F.I.R.). 

Art. 4. Perioada de valabilitate a scrisorii de garanție este de 24 de luni, prima luna fiind iulie 

2018, iar ultima lună iunie 2020. 

Art. 5. Suma reprezentând comisionul de garantare se suportă din veniturile proprii ale 

bugetului local. 

Art. 6. Se încredințează primarul comunei Cozma, Domnul Ormenișan Petru, ca reprezentant 

legal al proiectului, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Mureş,  

- Primarului Comunei Cozma  

- Compartimentului financiar- contabil 

        -     Dosarul instituţiei 

           -    Se aduce la cunoştiinţa publică prin Afisare site-ul Primariei,  

 

 

  

 

 Presedinte de sedinţă,                                Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                                       Secretarul Comunei Cozma 

       Gălăţan Vasile                   Crăciun Adrian  
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