
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COSNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării scrisorii de garanţie din partea 

FNGCIMM S A -  IFN în vederea obţinerii avansului necesar implementării proiectului 
de investiţie intitulat ’’Achiziţie utilaj (camion) multifuncţional pentru buna 

desfăşurare a serviciilor comunale în cadrul comunei Coşna, judeţul Suceava” şi 
finanţat prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale , conform Contract de 

finanţare nr. C 1920074X212613500144/14.03.2018.

Consiliul Local al comunei COSNA, judeţul Suceava,
Având în vedere:

-expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.2352 din 16.04.2018;
-raportul de specialitate la proiectul de hotărâre nr.2353 din 16.04.2018;
-raportul comisiei pe domenii pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local al comunei Coşna, 
înregistrat sub nr.2459 din 19.04.2018;

-raportul comsiei pe domenii pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului 
şi urbanism, din cadrul consiliului local al comunei Coşna, înregistrat sub nr.2458 din 
19.04.2018;

-H.C.L. nr.50 din 28.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico -  economici şi 
instrumentarea proiectului de investiţie ” Achiziţie utilaj (camion) multifuncţional pentru 
buna desfăşurare a serviciilor comunale in cadrul comunei Coşna, judeţul Suceava”;

-procedurile A.F.I.R.şi prevederile Contractului de finanţare nr.C 
1920074X212613500144/14.03.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. b şi art. 36 (4) lit. b din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publica locala, republicata, cu completările si modificările ulterioare 
In temeiul art. 45 si art. 115 litera b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.L Se aprobă solicitarea scrisorii de garanţie din partea FNGCIMM SA -  IFN în 
vederea obţinerii avansului necesar implementării proiectului de investiţie intitulat ” 
Achiziţie utilaj (camion) multifuncţional pentru buna desfăşurare a serviciilor 
comunale în cadrul comunei Coşna, judeţul Suceava” şi finanţat prin Agenţia pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale, conform Contract de finanţare nr. 
C1920074X212613 500144/14.03.2018;

Art. 2. Scrisoarea de garanţie din partea FNGCIMM SA -  IFN va fi solicitată pentru 
suma de 302.303,00 lei ce reprezintă 100 % din valoarea avansului de 302.303,00 lei si care 
nu depăşeşte 50% din valoarea ajutorului public aprobat de A.F.I.R conform Contract de 
finanţare nr. C 1920074X212613500144/14.03.2018 şi a bugetului indicativ al proiectului 
de investiţie anexa la contract, cu valabilitate pana in data de 14.03.2020.

Art.3. Se aprobă valoarea de investiţie a proiectului “ Achiziţie utilaj (camion) 
multifuncţional pentru buna desfăşurare a serviciilor comunale în cadrul comunei 
Coşna, judeţul Suceava ”, în valoare totala de 1.636.889,75 lei, din care valoare eligibila 
605.386,05 Iei şi valoare neeligibila 1.031.503,70 Iei, conform Contractului de finanţare nr. 
C 1920074X212613500144/14.03.2018.



Art. 4. Se aprobă plata comisionului de garantare datorat FNGCIMM SA-IFN, 
pentru eliberarea scrisorii de garanţie solicitată, în suma de 3.476,48 lei.

Art. 5. Primarul comunei COSNA, prin aparatul de specialitate va asigura 
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretareomună: 
Ivan Mariana


