ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI MOSNA

HOTARAREA NR.43l2017
privind implementarea proiectuluĺ'oDoTAREA COMUNEI MOŞNACU UTILAJE ŞI
ACCESORII PENTRU Îľľnn1lNEREA
DoMENIULUI PUBLIC''
Consiliul Local al comunei Moşna, întrunitînşedinţa ordinară din data de 31.07.2017.
Analizând expuneľea de motivę si referatul nr.2837/27'07.2017, întocmitde cătľe viceprimarul
comunei Mosna,la Proiectul dę hotaľare initiat de dl.primar, prin care se propune implementaľea
pľoiectului ,, Dotaľea comunei Mosna cu utilaje si accesorii pentru intretinerea domeniului
public'' care constituie o necesitate si oportunitate pentru dęzvoItarea colectivitatii;
Yázänd avizu|favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mosna;
Având învedere prevederĺle:art.2 lit.a din oUG nr.28/2ol3 privind aprobarea Programului Na1ional de
Dezvoltare Rurală 2oL4-2o2o-Ghidul Solicitantului- Masura 3l6B-Crearea si extinderea serviciilor de baza
dęstinatę populatiei ,proiect dęrulat pľin GAL Podisul Mediasului, unde comuna Mosna are calitate de
membru, art. L, alin. (1), din Hotărârea de Guvern nr.9o7l2o16 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiĺlor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finançate din
fonduri publice, si ale art. 44 alin. (1) si art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare. HG.28/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a
masurilor PNDR cofinantate prin FEADR si de la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare;
înbaza art.59 din Legea nr.24/2OOO, republicată, actualizată, privind normele detehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative;
In tęmeiul aft.36 alin.Ż lit.b coľoborat cu alin.4 Iit.d , art.45 alin.2 lit.e si art.l 15 alin' l lit.b din

Legea nr.Żl5lŻ00l privind administľatia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioaľe:

HoTĂRĂŞTE:

Art.l Se aprobă implementarea proiectului ,,DOTAREA COMUNEI MOŞNA, CU
DoMENIULUI PUBLIC'"
UTILAJE ŞIACCESORII PENTRU ÎľľRľŢrNEREA
cu impact asupra dezvoltarii
necesar,
oportun
si
acesta
|tind
în
continuare
Proiectul,
denumit

economice si sociale a comunei Mosna.
Aľt.2 Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd înbugetul local pentru perioada dę ręalizare a
investiţiei, încazul ob1ineľii finanţării prin Pľogramul Naţional de Dezvoltare Rurală - P'N.D.R.,
potrivit legii.
Art.3 Consiliu| Local al comunei Mosna se obligă să asigure veniturile necesare acopeľirii
cheltuielilor de mentenanta a investi1iei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei
plăţi încadrul Proiectului.
Art.4 Numărul locuitorilor deservi1i de Pľoiect este dę 3699, dotarile cu utilaje contľibuind la
revitalizarea vieçii cotidiene, creşterea atractivităţii şi menţinerii popula1ięi încomuna Moşna, respectiv
la o bună întreţineľea domeniului public înbeneficiul tuturoľ locuitorilor comunei;
Aľt.S Se aproba caľacteristicile tehnico-economice ale Pľoiectului mentionate in Anexa 1,
care este paľte integrantă din pţęzęnta hotărâre'
Art.6 Reprezentantul legal al comunei este dl Eugen Roba' potrivit legii, îndubla sa calitate şi
de oľdonator principa| de crędite.
Art.7 Consiliul Local Mosna se angajeaza sa asigure cofinantarea proiectului, daca este cazul.
Aľt.8 Aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâľi se asigură de către Primarul comunei
Moşna,judetul Sibiu.
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Art.9 Pręzenta hotăľâľe se comunică, pľin intermędiul secľetarului comunei Moşna, în

teľmenul prevăzut de lege, primarului comunei şi Instituçiei Prefectului _ Judeţul Sibiu şi se aduce la
cunoştinţă publică pľin afişaľea la sędiul primăriei.

Adoptata in Mosna la data de 31 iulie 2017

CONTRASEMNEAZA,

PRESEDINTE DE SEIDNTA,
Consilier,
Hampu Ciprian Ioan

Nr.tot.cons.

I

3, nr.cons .prez .l0,nr.vot.ptr

Secľetaľ de comună,
Roba

. 1

0

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA

ANEXA

1

LA HCL NR.43l2017

Caracteristicele tehnico_economice la pľoiectul''DOTAREA COMUNEI MoŞNA'
CU UTILAJE ŞIACCESORII

PENTRU Îxľnn1INEREADOMENIIJLUI PUBLIC''
Caracteristici

Utilaje

1.

2.

Tľactor

Tractor de

tuns gazon

3. Remoľcă

Tehnice
Dotări standaľd
.l.Putere - 95 CP
l.2. Tľacţiune 4x4
l.3. Cutie de viteze mecanică cu
sincroane cu l4 viteze inainte I 4inapoi,
1 .4.Diręctie hidrostatica
1.1. Motor de 13,3 kw
Ż.2. Láţime tăiere 1 07 cm
de 320 litri
Ż.3. C colector
pe
3 păţi
hidľaulică
3.l.Basculaľe
3.2.Remorcă,pe2 axe
3.3.Capacitatęa utilă de transport dę 4,40
tonę; capacitate totală 8 mc
3.4. Fľânaľę pneumatică 2 circuite
I

Caracteristici
calitative
-usurtnta tn
manevrare in spatii
inguste
-consum redus de

combustibil

Valoarea
estimată
-euro(fără TVA)
2Ż628

3976

12900

3.5. Sistem dę iluminarę traťtc rutięr

3.6. Şasiuga|vanizat şi cadrul platfonnei din
profil de calitate

VALOAREA TOT
Consultan
Total

TOTAL ELIGIBIL
Cheltuieli

n

ibile
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