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HOTĂRÂREA NR. 46 

din 26 Octombrie 2021 

pentru aprobarea  Cererii de finanțare și a Devizului general, pentru obiectivul de 
investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA COZMA, 

JUDEȚUL MUREȘ”, 
 
 
Consiliul Local al Comunei Cozma, întrunit în ședința ordinară în data de 26.10.2021,  
 
Având în vedere:  

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Cozma, în calitatea 
sa de inițiator, înregistrat cu nr. 1837/23.09.2021, din care reiese necesitatea și 
oportunitatea aprobării Cererii de finanțare și a Devizului general, constituind un aport 
pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr. 1837/1/23.09.2021, prin care se motivează, în drept și în fapt,  
necesitatea și oportunitatea aprobării Cererii de finanțare și a Devizului general, constituind 
un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Cozma 
constatând necesitatea și oportunitatea aprobării Cererii de finanțare și a Devizului 
general, pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL 
ÎN COMUNA COZMA, JUDEȚUL MUREȘ”, 
 In conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 95/2021 din 3 septembrie 2021 
pentru aprobarea Programului national de investitii ”Anghel Saligny”, coordonat de 
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 6 și art.10 alin.6 din Hotararea Guvernului 
nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, ale 
art. 44, alin. 1, ale art. 45, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele locale, cu 
modificările și completările ulterioare 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, si al art. 139, alin. 1 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  

Consiliul Local al Comunei Cozma adoptă prezenta  
 

  

 

 

 



 
 
 

HOTĂRÂRE 
   

 
Art. 1. - Se aprobă Cererea de finanțare și Devizul general pentru obiectivul de 

investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA COZMA, 
JUDEȚUL MUREȘ”. 

Art. 2. - Se constată și susține necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
proiectului. 

Art. 3. – Valoarea totală a obiectivului de investitii, conform Devizului general este 
de 11.115.525,78lei cu TVA, din care C+M 9.797.152,19lei cu TVA.  

 

Valoarea totală a obiectivului de investitii – lei cu TVA 11.115.525,78 

Valoarea solicitata de la bugetul de stat – lei cu TVA 10.562.175,78 

Valoarea solicitata de la bugetul local – lei cu TVA 553.350,00 

Valoarea calculata conform standardului de cost – lei fara TVA 8.363.901,72 

Costul unitar aferent investitiei – lei fara TVA 1.139.962,07 

 
Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul 

Comunei Cozma.  
Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei 

Cozma, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Cozma și prefectului județului 
Mureș și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.  

 
 
 
Presedinte de sedinţă,                                       Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                                            Secretar general UAT Cozma 

Galatan Vasile                                                         Crăciun Adrian  

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară din data de 26.10.2021, cu 
următoarele voturi: 
- Total consilieri locali  9 
- Prezenți:   9 
- Pentru:    9  
- Împotrivă :  0 
- Abțineri:    0 
 
 

 

 


