
ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR.13

privind modificarea Hotararii Consiliului local Crucea nr.8/30.01.2015

Consiliul Local al comunei Crucea intrunit in sedinta ordinara in data de 13.02.2015,

Avand in vedere:

• Expunerea de motive a Primarului comunei Crucea la proiectul de

hotarare privind aprobarea modificarii Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN

in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 325 000 lei din fondurile

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Renovarea sediului

primariei comunei Crucea,judetul Constanta ”, in baza contractului de finantare

nerambursabila nr. C413322011221428003 din 28.08.2014 si a Actului aditional nr.1

din data 13.2.02.2015, in favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

/ Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, de la valoarea de 366.243,24 lei la

valoarea de 357 500 lei;

• Raportul Comisiei de specialitate pentru agricultura , activitati

economic-financiare, protectia mediului si turism 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 modifica art.1 al Hotararii Consiliului Local Crucea nr.8/30.01.2015 care va

avea urmatorul cuprins: „ Se aproba valoarea investiţie proiectului intitulat “Renovarea

sediului primariei comunei Crucea , judetul Constanta “, in baza contractului de finantare

nerambursabila nr. C413322011221428003 din 28.08.2014 si a Actului Aditional nr.1 din

12.02.2015 in suma totala de 1.036.551 lei din care 832.371 lei valoare eligibila si 204.180 lei

valoare neeligibila.”

Art.2. Se modifica art.2 al Hotararii Consiliului Local Crucea nr.8/30.01.2015 care va

avea urmatorul cuprins:” Se aproba solicitarea avansului in suma de 325.000 lei

reprezentand 39,05

% din valoarea eligibila de 832.371 lei cuprinsa in contractul de finantare

nerambursabila nr. C413322011221428003 din 28.08.2014 si in Actul aditional nr.1 din

12.02.2015.„

Art.3. Se modifica art.3 al Hotararii Consiliului Local Crucea nr.8/30.01.2015 care va

avea urmatorul cuprins: „ Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA

IFN in valoare de 357.500 lei, reprezentand 110% din valoarea avansului de 325.000 lei si

plata comisionului de garantare in suma de 1966,25 lei in vederea garantarii obligatiilor de

plata a avansului pentru implementarea proiectului intitulat “Renovarea sediului primariei

Comunei Crucea, judetul Constanta”, in favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala

si Pescuit / Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.”

Art.4. Primarul comunei Crucea, judetul Constanta si compartimentul financiar

contabil din aparatul sau de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei

hotarari.

Art.5. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului –Judetul Constanta in

vederea efectuarii controlului legalitatii , precum si catre A.F.I.R.

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

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

Crucea- 13.02.2015

PRESEDINTE DE SEDINTA, Contrasemnez,

Dorel DRAGAN SECRETAR,

Reveicuta GURGU
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PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local Crucea

nr.8/30.01.2015

Comuna Crucea implementeaza proiectul “Renovarea sediului primariei comunei

Crucea, judetul Constanta.”, finantat prin PNDR, masura 41.322, contract de finantare

C413322011221428003 / 28.08.2014. Activitatile proiecului sunt:

- Activitatea 1- Achizitii produse, servicii si lucrari

- Activitatea 2- Realizarea investitiei propriu – zise

- Activitatea 3- Receptia lucrarilor

- Activitatea 4- Informare si publicitate

Activitatea 1 – Achizitii produse, servicii si lucrari.

Anterior semnarii contractului de finantare nerambursabila, comuna Crucea a incheiat

urmatoarele contracte de prestari servicii:

- proiectare faza SF si PT, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului

- consultanta privind intocmirea si depunerea spre finantare a proiectului “Renovarea

sediului primariei comunei Crucea, judetul Constanta.”

I. La data depunerii aplicatiei s-a utilizat cursul de schimb 1 euro = 4.5365 lei din data

de 21.01.2014, iar contractul de finantare s-a semnat la cursul de 1 euro = 4.3830 din data

30.06.2014, fapt ce a condus la modificari ale sumelor prinse initial in buget. Din acest motiv,

contractul de servicii de proiectare semnat cu SC Vladia Prest SRL in valoare totala de 40.274

lei fara TVA, nu se mai incadrazeaza in limitele capitolului de cheltuieli eligibile pentru liniile

bugetare 3.1 Studii de teren si 3.3 Proiectare si inginerie. De asemenea, contractul de

consultanta pentru depunerea proiectului semnat cu SC Top Management Ing SRL, in

valoare totala de 21.023 lei fara TVA, nu se mai incadreaza in linia bugetara 3.5 Consultanta,

capitol cheltuieli eligibile.

In acest sens este necesara revizuirea bugetului indicativ totalizator, bugetelor pe actiuni,

devizelor financiare, prin adaugarea sumelor necesare pe capitolul de cheltuieli neeligibile,

conform buget revizuit atasat.

II. Avand in vedere termenul scurt de implementare a proiectului, pana la 30.09.2015,

si pentru asigurarea fluidizarii derularii contractului de finantare si asigurarii cash-flowului

necesar sustinerii investitilor, apare ca necesara obtinerea avansului cat mai curand posibil.

In acest sens am solicitam incheierea unui act aditional pentru aprobarea unui buget

revizuit la capitolul cheltuieli neeligibile si reducerea cuantumului avansului de la 386.462 lei

(in prezent) la 325.000 lei (39,05 % din valoarea eligibila).

Prin urmare, se impune si modificarea HCL nr.8/30.01.2015 privind aprobarea

scrisorii de garantare avand in vedere noul buget al proiectului cuprins in Actul aditional

nr.1/12.02.2013 la contractul de finantare C413322011221428003 din 28.08.2014.

PRIMAR,

Gheorghe Frigioi


