
  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA COZMA 

Localitatea Cozma, str. Principală nr. 41E-mail: cozma@cjmures.ro, 

Tel./Fax. 0265-349456/0265-349.402Cod.547170 

 

               

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

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. 

 

 

Ormenişan Petru, primarul comunei Cozma 

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

la proiectul de hotarare 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 

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 
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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,  

 

 

 

 

INITIATOR 

Primar 

Ormenisan Petru 
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 Nr. 1390/ 22.06.2018 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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. 

” 
 

 

Proiectul presupune achizitionarea unui tractor, unei remorci, a unei lame de zapada cu tiranti 

frontali, ce vor fi folosite de serviciul public de Gospodarire Comunală a comunei Cozma, judetul 

Mures, pentru a interveni in desfasurarea diverselor lucrari de pe raza comunei si pentru a intretine 

spatiile publice aflate in administrarea Consiliului Local prin accesarea de fonduri nerambursabile 

finantate prin PNDR accesand Masura 1/6B Dezvoltarea satelor din spatiul LEADER, in cadrul 

Grupului de Actiune Locala  Zona Lut, Sar Campie. 

Obiectivul principal al investitiei vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, 

asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul rural 

in vederea realizarii unei dezvoltari durabile.  

Obiectivele specifice sunt: 

a) sustinerea activitatilor specifice de gospodarire comunala; 

b) sustinerea activitatilor de interventie in situatii de urgenta; 

Având în vedere cele prezentate cât şi faptul ca este necesara aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Achiziție utilaj și accesorii pentru întreținerea 

domeniului publical 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. solicit Consiliului Local aprobarea acestuia 

conform Proiectului de hotare prezentat pentru analiza. 

 

 

 

Intocmit, 

PRIMAR 

ORMENIŞAN PETRU 
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 Nr. 1390/ 1/22.06.2018 

 

 

Raport la proiectul de hotarare 

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. 

 

 

    Studiind  proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului local constat ca este intocmit in 

conformitate cu prevederile legale in materie si corespunde nevoilor de dezvoltare a comunitatii locale. 

Proiectul presupune achizitionarea unui tractor, unei remorci, a unei lame de zapada pentru tiranti 

frontali cu tiranti frontali, ce vor fi folosite de serviciile publice ale comunei Cozma, judetul Mures, 

pentru a interveni in desfasurarea diverselor lucrari de pe raza comunei si pentru a intretine spatiile 

publice aflate in administrarea Consiliului Local prin accesarea de fonduri nerambursabile finantate 

prin PNDR accesand Masura 1/6B Dezvoltarea satelor din spatiul LEADER, in cadrul Grupului de 

Actiune Locala  Zona Lut, Sar Campie. Suma nerambursabila fiind in limita a 30.000 euro fara TVA.  

 Prin implementarea acestui proiect se urmareste imbunatatirea conditiilor de viata pentru 

populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale si naturale din 

spatiul rural in vederea realizarii unei dezvoltari durabile.  

Având în vedere contractul 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.,  

Ţinând cont că Obiectivele  proiectului sunt  conform atributiilor specifice din Regulamentul 

de Organizare si Funcţionare a Serviciului Public de Gospodărire Comunală.  
Având în vedere cele prezentate si temeiurile juridice, respectiv : 

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

decizională în administraţia public, republicată,  

- prevederile art.63 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, 

- 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, 

Propun Consiliului Local aprobarea implementarii proiectului „Achizitia de utilaje in comuna 

Cozma, judetul Mures” 

 

Întocmit, 

       Secretarul Comunei Cozma 

 
 

 

mailto:cozma@cjmures.ro


  

       Crăciun Adrian 


