
ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR.77

privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare bancara in valoare de

257.614,50 lei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru

I.M.M.(FNGCIMM), in vederea finantarii obiectivelor derulate prin

F.E.A.D.R. – masura 3.1.3

Consiliul Local al comunei Crucea intrunit in sedinta extraordinara in data de 10.11.2014,

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului comunei Crucea la proiectul de hotarare privind

aprobarea:

-valorii de investiţie a proiectului intitulat “Centru local de informare turistica in comuna

Crucea si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic”, comunei Crucea, jud. Constanta, cu o valoare

totala de 974.874 lei din care: 585.488 lei valoare eligibila si 389.386 lei valoare neeligibila, in baza

contractului de finantare nerambursabila nr. C313011221400028/29.10.2013 si a actului aditional

ulterior;

-solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 257.614,50 lei, in

vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 234.195 lei din fondurile nerambursabile pentru

implementarea proiectului intitulat “Centru local de informare turistica in comuna Crucea si

proximitati; Dezvoltare si marketing turistic”, comunei Crucea, jud. Constanta, in baza contractului

de finantare nerambursabila nr. C313011221400028/29.10.2013 si a actului aditional ulterior, in

favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit / Agentiei pentru Finantarea

Investitiilor Rurale.

• Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Crucea;

In conformitate cu :

• Prevederile art. 4 si 5 din HG nr.1262/2009 privind aprobarea Normelor Metodologice de

aplicare a O.U.G nr.79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei

fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea

spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale;

• Dispozitile art.2 din O.G nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru

beneficiarii proiectelor in domeniile prioritare pentru economia romaneasca, finantate din

instrumentele structurale ale U.E alocate Romaniei;

• Prevederile art.VII, pct.4 din OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte

normative;

In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.b) si ale art.45 alin.(2), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind

administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba valoarea de investiţie a proiectului intitulat “Centru local de informare

turistica in comuna Crucea si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic”, comunei Crucea, jud.



Constanta, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C313011221400028/29.10.2013 si a

actului aditional ulterior, in suma totala de 974.874lei din care: 585.488 lei valoare eligibila si 389.386

lei valoare neeligibila.

Art.2. Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de

257.614,50 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 234.195 lei din fondurile

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Centru local de informare turistica in

comuna Crucea si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic”, comunei Crucea, jud. Constanta, in

baza contractului de finantare nerambursabila nr. C313011221400028/29.10.2013 si a actului

aditional ulterior, in favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit / Agentiei pentru

Finantarea Investitiilor Rurale.

Art.3. Primarul comunei Crucea, judetul Constanta si compartimentul financiar contabil din

aparatul sau de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului –Judetul Constanta in vederea

efectuarii controlului legalitatii , precum si catre A.P.D.R.P.

Prezenta hotărâre a fost adoptată, cu un număr de ..... voturi pentru, ..... voturi

contra, ..... abţineri din numărul total de ....... consilieri în funcţie.

Crucea . 10.11.2014

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Marcela MARINCA Contrasemneaza,

SECRETAR,

Reveicuta GURGU



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare

bancara in valoare de 257.614,50 lei de la Fondul National de Garantare a Creditelor

pentru I.M.M.(FNGCIMM), in vederea finantarii obiectivelor derulate prin

F.E.A.D.R. – masura 3.1.3

Valoarea de investiţie a proiectului intitulat “Centru local de informare turistica in comuna

Crucea si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic”, pe care comuna Crucea, jud. Constanta, il

implementeaza, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C313011221400028/29.10.2013

si a actului aditional ulterior, are o valoare totala de 974.874 lei din care: 585.488 lei valoare eligibila si

389.386 lei valoare neeligibila.

Finalizarea proiectului presupune ca beneficiarul sa asigure atat partea de investitie suportat

prin cheltuieli eligibile, cat si partea de investitie realizata din cheltuieli neeligibile

Conform prevederilor art. 4 si 5 din HG nr.1262/2009 privind aprobarea Normelor

Metodologice de aplicare a O.U.G nr.79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea

absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si

dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, la

solicitarea comunelor , fondurile de garantare acorda scrisori de garantie in favoarea APDRP, pe baza

contractelor de finantare nerambursabilea/actelor aditionale incheiate cu APDRP si a acordului de

garantare care se va incheia intre fondurile de garantarea si acesti beneficiari.

Una din conditiile de acordare a scrisorii de garantie de catre fondul de garantare este si plata

unui comision de garantare care se va face in contul acestuia. Acest comision se calculeaza avand in

vedere valoarea scrisorii de garantie( in cazul nostru 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale

proiectului), procentul lunar de comision stabilit prin ordin al ministrului agriculturii , padurilor si

dezvoltarii rurale si numarul de luni de valabilitate a scrisorii de garantie( inclusiv luna acordarii si

expirarii valabilitatii) .

Avand in vedere acestea , propun spre aprobare valoarea de investiţie a proiectului intitulat

“Centru local de informare turistica in comuna Crucea si proximitati; Dezvoltare si marketing

turistic”, comunei Crucea, jud. Constanta, in baza contractului de finantare nerambursabila nr.

C313011221400028/29.10.2013 si a actului aditional ulterior, in suma totala de 974.874 lei din care:

585.488 lei valoare eligibila si 389.386 lei valoare neeligibila, precum si solicitarea unei Scrisori de

garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 257.614,50 lei, in vederea garantarii obligatiilor de

plata a avansului de 234.195lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea acestui proiect, in

favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit / Agentiei pentru Finantarea

Investitiilor Rurale.

PRIMAR,

GHEORGHE FRIGIOI



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

SECRETAR

AVIZ DE LEGALITATE

Subsemnata Gurgu Reveicuţa, secretarul comunei Crucea, judeţul
Constanţa analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitarii unei
scrisori de garantare bancara in valoare de 257.614,50 lei de la Fondul National
de Garantare a Creditelor pentru I.M.M.(FNGCIMM), in vederea finantarii
obiectivelor derulate prin F.E.A.D.R. – masura 3.1.3, iniţiat de domnul primar
Frigioi Gheorghe, in conformitate cu:

• Prevederile art. 4 si 5 din HG nr.1262/2009 privind aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a O.U.G nr.79/2009 privind reglementarea unor
masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National
de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin
cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale;

• Dispozitile art.2 din O.G nr.9/2010 privind aprobarea Programului de
sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domeniile prioritare pentru economia
romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale U.E alocate Romaniei;

• Prevederile art.VII, pct.4 din OUG 68/2014 privind modificarea si
completarea unor acte normative;
propun Consiliului Local Crucea analiza şi adoptarea acestuia.
Avizez înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea
solicitarii unei scrisori de garantare bancara in valoare de 257.614,50 lei de la
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru I.M.M.(FNGCIMM), in
vederea finantarii obiectivelor derulate prin F.E.A.D.R. – masura 3.1.3.

Adoptarea acestei hotărâri este de competenţa Consiliului Local
încadrându-se in prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 1
coroborat cu art. 45, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr.
215 / 2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

SECRETAR,

Reveicuta GURGU


