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HOTĂRÂREA NR. 49 

din 26 Octombrie 2021 
pentru aprobarea Devizului general actualizat și a  indicatorilor tehnico-economici actualizați 

pentru obiectivul de investiții  

Reabilitare, modernizare și extindere cămin cultural, localitatea Cozma, 

comuna Cozma, judeţul Mureş - Faza: Proiect tehnic de execuție 

 

 

Consiliul Local al Comunei Cozma, întrunit în şedinţa ordinară, în data de 26.10.2021, 

Având în vedere: 

Referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Cozma, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat cu nr. 1975/20.10.2021 prin care  propune aprobarea Devizului general 

actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare, modernizare și extindere cămin cultural, localitatea Cozma, comuna Cozma, 

județul Mureș” - Faza: Proiect tehnic de execuție 

Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat cu nr. 1975/20.10.2021, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea  

aprobarii Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și extindere cămin cultural, localitatea 

Cozma, comuna Cozma, județul Mureș” - Faza: Proiect tehnic de execuție 

Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Cozma 

 

Prevederile Contractului de finanțare nr. C0760CN00021772800071/04.05.2018 încheiat 

cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru acordarea finanțării nerambursabile 

pentru punerea în aplicare a Cererii de finanțare pentru proiectul: Reabilitare, modernizare și 

extindere cămin cultural, localitatea Cozma, comuna Cozma, județul Mureș 

Ținând seama de prevederile art. 10 alin. 6 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 

și conținutul cadru al documentaților tehnico-economice aferente obictivelor /proiectelor de investiții 

finanate din fonduri publice precum și prevederile art.44 alin.(1) din Legea finanțelor publice locale 

nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

      - Ţinând cont de prevederile art.7 alin. 13 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia public 

     - Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă.  

 

 

 



În temeiul art. 129 alin (1), alin (2) lit „b” și alin. (4) lit. „b”, art. 139 alin (1) și art. 196 alin 

(1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, 

modernizare și extindere cămin cultural, localitatea Cozma, comuna Cozma, județul Mureș” 

Faza: Proiect tehnic de execuție la valoarea totală a investiţiei de 1.861.808,00 lei (inclusiv 

T.V.A.), din care C+M 1.433.482,66 lei (inclusiv T.V.A.), conform Anexei 1. 
 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați obiectivul de investiții 

„Reabilitare, modernizare și extindere cămin cultural, localitatea Cozma, comuna Cozma, județul 

Mureș” Faza: Proiect tehnic de execuție, conform Anexei 2. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica , 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 

 

 

 


