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HOTĂRÂREA NR.55  

din 06 Decembrie  2021 

 

privind aprobarea achizitiilor necesare pentru  „Dotarea cu echipamente de specialitate   a 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţa din comuna COZMA”;  „Extindere sistem 

de supraveghere prin achizitia si montajul a 10 camere; și „Accesoriu imprastiere materiale 

antiderapante” pentru comuna Cozma , județul Mureș 

 
 

Consiliul Local al Comunei Cozma, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 

06.12.2021, 

 Referatul de aprobare nr. 2184/26.11.2021 al primarului Comunei Cozma si raportul 

de specialitate nr. 2184/1/26.11.2021, întocmit de Naste Alexandra Sorina –consilier asistent 

în cadrul aparatului de specialitate al primăriei Comunei Cozma, privind aprobarea achizitiilor 

necesare pentru  „Dotarea cu echipamente de specialitate   a Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţa din comuna COZMA”;  „Extindere sistem de supraveghere prin 

achizitia si montajul a 10 camere; și „Accesoriu imprastiere materiale antiderapante” 

pentru comuna Cozma , județul Mureș şi aprobarea achizitiilor pentru care se solicita finanţare 

si care se va depune de către Comuna Cozma, în vederea obţinerii finanţării în cadrul  - 

Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)  - implementată prin 

Sub-Măsura 19.2 din PNDR 2014-2020  MĂSURA M1/6B – DEZVOLTAREA 

SATELOR DIN SPAȚIUL LEADER 

 

Având în vedere prevederile :  

- HG 226/2015 cu completările și modificările ulterioare 

- Cap. 8.1. din PNDR 2014 -2020 

 – Dispoziții privind eligibilitatea cheltuielilor - Schema de ajutor de minimis - ,,Sprijin 

pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” 

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013,  

- Regulamentul delegat (UE) nr. 807 de completare a R.(UE) nr. 1305/2013 - 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2015; 

 - Regulamentul (UE) 1407/2013; 

-Legea finanţelor 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 publică 

În baza prevederilor art. 4, alin. (1), lit.b) şi ale art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică ; 
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În temeiul art. 129 alin (1), alin (2) lit „b” și alin. (4) lit. „b”,alin. (7), art.133 alin. 2, 

art.134 alin. 1 lit.a și alin. 3, art.135 alin. 1, alin. 3, alin. 4  lit. h art. 139 alin (1) și art. 196 alin 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă achizitia  de către Comuna Cozma a echipamentelor necesare pentru 

„Dotarea cu echipamente de specialitate   a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţa” ”;   

 

 Art.2 Se aprobă achizitia  de către Comuna Cozma a echipamentelor necesare pentru 

Extindere sistem de supraveghere prin achizitia si montajul a 10 camere;  

 

 Art.3 Se aprobă achizitia  de către Comuna Cozma a echipamentelor necesare pentru 

întreținere drumuri comunale: „Accesoriu imprastiere materiale antiderapante”  

 

 Art. 4 Se împuterniceşte primarul să semneze toate documentele legale necesare în 

vederea obţinerii finanţării din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin - 

MĂSURA M1/6B – DEZVOLTAREA SATELOR DIN SPAȚIUL LEADER 

 

Art.5. Se aprobă achizitiile propuse  a se realiza , având în vedere necesitatea şi 

oportunitatea fiecărei achizitii  in parte pentru comunitatea locală deservită de către aceste 

proiecte astfel: 

- „Dotarea cu echipamente de specialitate   a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţa din comuna COZMA”;  „Extindere sistem de supraveghere prin achizitia si montajul 

a 10 camere; și „Accesoriu imprastiere materiale antiderapante” pentru comuna Cozma , 

județul Mureș  şi satele aparţinătoare:  Cozma , Fânațele Socolului, Socolu de Câmpie, Valea 

Sasului și Valea Ungurului 

 în număr total de 513 locuitori,  

 

Art.6. Se aprobă lista achizitiilor pentru obiectivele : 

 

- Dotarea cu echipamente de specialitate a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţa din Comuna Cozma, judetul Mures după cum urmează : 

A. Indicatori  economici (fara TVA ) 

 

B. Indicatori tehnici: Dotări independente 

 

Nr. 

crt. 

Denumire  achizitie PU fara TVA UM Valoare  fara 

TVA 

1. Motopompa portabila cu 

accesorii 

13.317 

 

2 26.634 

 

2. Aparat de respirat 2.950 

 

2 5.900 
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- „Extindere sistem de supraveghere prin achizitia si montajul a 10 camere pentru 

Comuna Cozma, județul Mureș; 

 

- Indicatori  economici (fara TVA ) 

 

- Indicatori tehnici: Dotări independente 

-  

Nr. 

crt. 

Denumire  achizitie PU fara TVA UM Valoare  fara 

TVA 

1. Sistem de supraveghere  10  

 

- „Accesoriu imprastiere materiale antiderapante” pentru Comuna Cozma, județul 

Mureș; 

- Indicatori  economici (fara TVA ) 

 

- Indicatori tehnici: Dotări independente 

 

Nr. 

crt. 

Denumire  achizitie PU fara TVA UM Valoare  fara 

TVA 

1. „Accesoriu imprastiere 

materiale antiderapante” 

 

 1  

 

 

Art.7. Se aproba angajamentul Comunei Cozma de a suporta cheltuielile de 

mentenanţă şi gestionarea achizitiilor, pe o perioada de 5 ani de la data la care achizitiile au 

fost efectuate. 

 

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul 

Ormenișan Petru primar al comunei Cozma şi se împuterniceşte să semneze pentru Comuna 

Cozma  toate actele şi documentele legale necesare depunerii proiectului.  
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