
ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

 
 
 
 
 

D I S P O Z I T I A    NR.156 
privind convocarea consilierilor locali in sedinta de indata  

11.07.2016 
 

 

             Subsemnatul Frigioi Gheorghe, Primarul Comunei Crucea, judetul Constanta, 

in temeiul prevederilor art.39 alin.(4) si ale art.68 din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, 

 

 

D I S P U N : 

 

 Art.unic. Convocarea consilierilor Consiliului local al Comunei Crucea, jud. 

Constanta, in sedinta de indata    din  11.07.2016 , ora 9,   in sala de sedinte a 

Consiliului local, avand pe ordinea de zi: 

 

 Proiect 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”.  

 Initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea  

 

 

  Crucea, 11.07.2016 

 

 

 

                   PRIMAR,                                                    Avizez pentru legalitate, 

       Gheorghe FRIGIOI                                                                   SECRETAR, 

                                                                                                Reveicuta GURGU 

 

  



 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

 

 

 

ORDINE DE ZI 

SEDINTA  DE INDATA 11.07.2016 

 

 

 

 

  Proiect 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”.  

 Initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                PRIMAR, 

                           Gheorghe FRIGIOI 

 

 

  



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

CONVOCATOR 

 

 

Nr. 3837/11.07.2016 

 

Domnule(a) consilier  

  

  In conformitate cu prevederile Dispozitiei primarului nr. 136/15.06.2016 

si a prevederilor art.117, lit.f din Legea nr.215/2001, republicata, sunteti 

convocat(a) sa luati parte la sedinta de indata  a Consiliului local din data de 

16.06.2016, ora 9,00,  in sala de sedinte a Consiliului local, avand urmatoarea 

ordine de zi :   

 1. Proiect 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”.  

 Initiator – Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea  

  Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati 

economic-financiare, protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de 

hotarare;  

 

 

 

 

 

                                                            PRIMAR, 

                                                 Gheorghe FRIGIOI       

 

 

 

 

 

 
  



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 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 spre aprobare solicitarea 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. 

  

                                                                 

 

                                                               PRIMAR, 

                                                      GHEORGHE FRIGIOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

SECRETAR 

 

Nr.4082/21.07.2016 

 

REFERAT 

 

 Comuna Crucea implementeaza proiectul intitulat “Centru local de 

informare turistica in comuna Crucea si proximitati; Dezvoltare si marketing 

turistic”, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 

C313011221400028  din 29.10.2013 si a actelor  aditionale ulterioare, care are o 

valoare totala de 974.874 lei. 

           Avand in vedere complexitatea activitatilor care deriva din obligatiile 

institutiei noastre catre autoritatea finantatoare ,  conform contractului de 

finantare semnat si  a sistemului de management aplicabil si tinand cont de 

existenta unui post vacant in cadrul organigramei aparatului de specialitate al 

primarului comunei Crucea, judetul Constanta  si a serviciilor publice , aprobata 

prin HCL nr.16/17.02.2016, se impune angajarea unui consilier cu studii 

superioare  in cadrul Compartimentului implementare proiecte finantate din 

fonduri externe. 

         Pentru angajarea acestuia , se vor respecta  prevederile art.26 din Legea 

nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice 

cu modificarile si completarile ulterioare, ale anexei III , pct.2 si ale Ordonantei 

de urgenta nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fondurile 

publice in anul 2016, modificata si completatat de OUG nr.20/2016. 

 

 

                                                  SECRETAR, 

                                            Reveicuta Gurgu 



 

 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  


