
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T A R A R E A   NR.88 

privind aprobarea  solicitarii de prelungire a valabilitatii  scrisorii de garantie  

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

Creditelor pentru I.M.M.(FNGCIMM), in vederea finantarii proiectului intitulat 

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

si marketing turistic”,   – derulat prin F.E.A.D.R. – masura 3.1.3”. 

 

          Consiliul Local al comunei Crucea intrunit in sedinta  de indata din 14 noiembrie 2016,  

Luand in dezbatere : 

  Contractual de finantare nerambursabila nr. C0720000T211221400028 din 

29.10.2013 si a actelor  aditionale ulteriore,incheite intre Agentia pentru Finantarea Investitiilor 

Rurale si Comuna Crucea pentru finantarea proiectului intitulat “Centru local de informare 

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

             - Scrisoarea de garantie 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, comuna  Crucea, 

judetul  Constanta”, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 

C0720000T211221400028 din 29.10.2013 si a actelor aditionale ulteriore, in favoarea Agentiei 

de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit / Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

-  Expunerea de motive a Primarului comunei Crucea la proiectul de hotarare  privind 

aprobarea prelungirii cu 3 luni a scrisorii de garntie  bancara de la FNGCIMM SA IFN in valoare 

de  257.614,50 lei, nr.426/RS/14.11.2016; 

-  Avizul de legalitate nr.424/RS/14.11.2016,  dat de secretarul comunei proiectului de 

hotărâre nr.284/RS/11.07.2016, 

- Raportul comisiei de specialitate specialitate  pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare, 

nr.428/RS/14.11.2016; 

 Avand in vedere  : 

      Prevederile art.63 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ; 

 Prevederile  HG nr.1262/2009 privind aprobarea Normelor Metodologice 

deaplicare 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; 

 Hotararea Consiliului local Crucea nr.51/2015 prin care s-a aprobat valoarea de 

investitie a proiectului Centru local de informare turistica in comuna Crucea si 

proximitati; Dezvoltare si marketing turistic, comuna  Crucea, judetul  Constanta,; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) , alin(4) lit. d) si ale art.45 alin.(2), lit.b) si 

art.115 alin(1) 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 solicitarea de prelungire cu 3 luni , pana la data de 28.02.2017,  a 

valabilitatii scrisorii de granatie bancara pentru restituirea avansului  de 234 195 lei, emisa  de 

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii,  conform 

prevederilor din contractul de finantare nerambursabila nr. C0720000T211221400028 din 

29.10.2013 si a actelor   aditionale ulterioare, incheiate intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare 

Rurala si Pescuit / Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale si Comuna Crucea , in vederea  

realizarii  investiţie din cadrul  proiectului intitulat “Centru local de informare turistica in 

comuna Crucea si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic” . 

Art.2. Se aproba  plata comisionului de garantare aferent prelungirii Scrisorii de 

garantie nr.200/25.06.2015 in suma de 386,42 lei, din bugetul local al Comunei Crucea. 

Art.3. Primarul comunei Crucea, judetul Constanta si  compartimentul contabilitate  

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

 Art.4. Prezenta hotarare se comunica persoanelor abilitate pentru ducerea la 

indeplinire ,Institutiei Prefectului –Judetul Constanta  in vederea efectuarii controlului 

legalitatii , precum si catre  A.P.D.R.P/A.F.I.R. 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ___ voturi pentru ,___voturi 

impotriva  si ____ abtineri,din totalul de _____consilieri prezenti din cei 

____consilieri in functie. 

 

        Crucea , 14.11. 2016 

 

          Presedinte de sedinta                                                       Contrasemneaza,        

          Marian LEU                                                                                Secretar, 

                                                                                                       Reveicuta GURGU 

                

 



                                                                ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

SECRETAR 

 

Nr.424/RS/14.11.2016 

 

AVIZ DE LEGALITATE 
dat conform art.117, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru: 
 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii  

scrisorii de garantie  bancara in valoare de 257.614,50 lei de la Fondul National de 

Garantare a Creditelor pentru I.M.M.(FNGCIMM), in vederea finantarii proiectului 

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

Dezvoltare si marketing turistic”,   – derulat prin F.E.A.D.R. – masura 3.1.3”. 

Competenţa art.36 alin.(2) lit.b) , alin(4) lit. d) si ale art.45 alin.(2), lit.b) si art.115 alin(1) 

lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

Procedura: Proiectul de hotărâre este însoţit de  Raportul de specialitate al 
inspectorului contabil din cadrul Primăriei comunei Crucea, nr.6165/14.11.2016; 
 
Dreptul material:  

     Prevederile art.63 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale  

 Prevederile  HG nr.1262/2009 privind aprobarea Normelor 

Metodologice deaplicare 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; 

  Hotararea Consiliului local Crucea nr.51/2015 prin care s-a aprobat valoarea 

de investitie a proiectului Centru local de informare turistica in comuna Crucea si 

proximitati; Dezvoltare si marketing turistic, comuna  Crucea, judetul  Constanta,; 

 



Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul cu votul majoritatii 

consilierilor locali în funcţie - art.45  , alin 2, lit.a din Legea  nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Proiectul de hotărâre este legal şi propun înscrierea lui pe ordinea de zi a şedinţei 
de indata  a Consiliului Local al comunei Crucea , judetul Constanta ,  din data de 
14.11.2016. 
 
 
 
 
Data: 24.10.2016                                                                            SECRETAR UAT , 
                                                                                                       Reveicuta GURGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea  solicitarii de prelungire a valabilitatii  scrisorii de garantie  

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

Creditelor pentru I.M.M.(FNGCIMM), in vederea finantarii proiectului 

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

Dezvoltare si marketing turistic”,   – derulat 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 actelor  

aditionale ulteriore, 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  incheie 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( 0,05% din valoarea scrisorii de garantie) 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 faptul ca s-a primit avizarea achizitie de bunuri dupa 

expirarea perioadei de implementare a proiectului , am solicitat prelungirea 

termenului de implementare a proiectului pana la data de 30.11.2016, si implicit 

a perioadei de exeutie a contractului de finantare pana la data de 28.02.2017. 

                Propun spre aprobare solicitarea de prelungire  cu 3 luni , pana la data 

de 28 februarie 2017,  a valabilitatii Scrisorii de garantie 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 acestui 

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

Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

Totodata propun aprobarea comisionului de garantare aferent perioadei 

de prelungire a scrisorii de garantie nr.200/25.06.2015 in suma de 386,42 lei. 

  

                                                                 

 

                                                               PRIMAR, 

                                                      GHEORGHE FRIGIOI 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

COMPARTIMENT CONTABILITATE 

 

 

RAPORT 

privind aprobarea  solicitarii de prelungire a valabilitatii  scrisorii de garantie  

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

Creditelor pentru I.M.M.(FNGCIMM), in vederea finantarii proiectului intitulat 

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

si marketing turistic”,   – derulat 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 actelor  aditionale ulteriore, 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  incheie 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( 0,05% din valoarea scrisorii de garantie) 

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 ca termenul de executie al contractului a fost prelungit   pana la 

data de 30.09.2016  iar ultima cerere de plata se va depune in acest termen , propun initierea 

unui proiect de hotarare pentru  aprobare solicitarii  de prelungire  cu 3 luni , pana la data de 

30 decembrie   2016,  a valabilitatii Scrisorii de garantie 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 acestui proiect, in favoarea Agentiei de Plati 

pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit / Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

 Totodata propun aprobarea comisionului de garantare aferent perioadei de prelungire 

a scrisorii de garantie nr.200/25.06.2015 in suma de 386,42 lei. 

Inspector contabil, 

Diaconu Dorina            


