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ROMÂNIA
Judeţul Suceava

CONSILIUL LOCALAL COMUNEI COSNA 
COMUNA COSNA 

Codul de înregistrare fiscală: 15971184

HOTĂRÂREA

prvind implementarea proiectului „Achiziţie utilaj (camion) multifunctional pentru buna 
desfasurarc a serviciilor comunale in cadrul comunei Cosna, judeţul Suceava1’

b) art. 8 Şi 9 dm Carta europeană a autonomiei locale, adoptată ia Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199 1997;

c) art. 7 alin. (2) Şi art. 1166 Şi următoarele din Legea nr. 287'2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;

d) art. 20 Şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit, b) Şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările Şi completările 

ulterioare;
ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările Şi completările 
ulterioare, se menţionează următoarele avize, prevăzute de !ege:Nu este cazul;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) Şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215 2001, republicată, cu modificările Şi completările ulterioare,

luând act de:
-referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei dnul Pardau Gavril, in 

calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr.3934 17.07.2017, prin care se susţine necesitatea Şi 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;

-raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr.3935 din 17.07.2017, prin care se motivează, in drept Şi în fapt, necesitatea Şi 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;
-raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare cconomico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public ţi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului şi turism al Consiliului Local, înregistrat sub nr.4007 din 21.07.2017 ;

Consiliul Local al Comunei Cosna adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului ..Achiziţie utilaj (camion) multifunctional 
pentru buna desfăşurare u serviciilor comunale in cadrul comunei Cosna, judelui Suceava", 
denumit în continuare Proiectul.

Art. 2, Se aproba necesitatea insesliliei avand in vedere ca la momentul de fata comuna 
nu dispune de un utilaj mul tu Functional pentru indeparatare zăpezii pe timp de iama, pentru 
curatarea acostamentelor dc iarba, imprastierea materialului derapam pe timp de iama si curatatea
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drumurilor comunale prin periere. Oportunitatea realizării proiectului este daft^4fr/°&>HitQtea 
depunerii acestuia spre finanţare prin intremediul Măsurii M2/6B “Dezvolarea satelor mu teritoriul 
GAL Bazinul Domelor". Investiţia nu este generatoare de venit.

Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - 
P.N.D.R., potrivit legii, iar cheltuielile neeligibile ale proiectului (cofinantarea) se vor suporta din 
cadrul bugetului local.

Art. 3. - Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la dala 
efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului.

Art. 4. - Numărul locuitorilor comunei deserviţi de proiect este de 1453 persoane, iar 
operatorii economici deserviţi de Proiect, după caz, precum Şi caracteristicile tehnice ale 
Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate şi de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.

Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 
Cosna, dnul Pardau Gavril.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prexâzut de lege. primarului Comunei Cosna Şi prefectului judeţului Suceva Şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum Şi pe pagina de internet
www.comunacosna.ro.
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