
 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                

 

 

HOTARAREA nr.62 

privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. 263/ 09.12.2011  emisa de  

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, pentru acoperirea sumei solicitate 

ca avans, conform contractului de finantare nr. C322010921400054 / 08.06.2010 incheiat intre Agentia de Plati 

pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si Comuna Crucea pentru finantarea proiectului integrat Imbunatatirea calitatii 

vietii pentru populatia rurala din comuna Crucea, judetul   Constanta 

 

 Consiliul Local al Comunei Crucea, 

Luand in dezbatere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Crucea,  

- Raportul Comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia mediului 

si turism pentru avizarea proiectului de hotarare 

- Contractul de finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, 

masura 322, nr. C322010921400054 / 08.06.2010 incheiat intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare 

Rurala si Pescuit si Comuna Crucea pentru finantarea proiectului integrat Imbunatatirea calitatii vietii 

pentru populatia rurala din comuna Crucea, judetul Constanta 

- Scrisoarea de garantie bancara nr. 263/09.12.2011 emisa de Fondul National de Garantare a Creditelor 

pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform 

contractului de finantare nr. C322010921400054 / 08.06.2010 incheiat intre Agentia de Plati pentru 

Dezvoltare Rurala si Pescuit si Comuna Crucea pentru finantarea proiectului integrat Imbunatatirea 

calitatii vietii pentru populatia rurala din comuna Crucea, judetul Constanta. 

 

Avand in vedere: 

- Prevederile Legii 273 / 2006 privind finantele publice locale, art. 63, 

- Prevederile Hotararii Guvernului Nr. 1262 din 28 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului 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 în zonele rurale  

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Crucea nr. 86/ 30.09.2011 privind aprobarea solicitarii  unei 

scrisori de garantare bancara in valoare de 5.447.200 lei de la Fondul National de Garantare a 

Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, in vederea finantarii obiectivelor derulata prin 

FEADR – masura 322 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Crucea nr. 88/ 31.10.2011 privind aprobarea valorii de 

investitie a proiectului integrat Imbunatatirea calitatii vietii pentru populatia rurala din Comuna Crucea 

, judetul Constanta, in urma finalizarii procedurilor de achizitii publice. 



- Procedurile de implementare a proiectelor finantate din Programul National de Dezvoltare Rurala, 

Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si 

populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale, 

- Avizul de legalitate dat de secretarul comunei Crucea m, judetul Constanta   

In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit. d si ale art. 45 alin 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administratia publica locala, republicata, 

 

HOTARASTE: 

 Art.1 – Se aproba solicitarea de prelungire cu 1 luna  pana la data de 07.01.2015 a valabilitatii scrisorii de 

garantie nr. 263/ 09.12.2011 emisa de  Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si 

Mijlocii destinata acoperirii sumei solicitata ca avans, conform prevederilor art.4, alin 2 si 4 din contractul de 

finantare nerambursabila nr. C322010921400054 / 08.06.2010, incheiat intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare 

Rurala si Pescuit si Comuna Crucea, destinat realizarii de investitii publice de interes local in cadrul proiectului 

integrat Imbunatatirea calitatii vietii pentru populatia rurala din comuna Crucea, judetul Constanta.  

 Art. 2 – Se aproba plata contravalorii comisionului de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie bancara 

in suma de 2723,6   lei. 

 Art. 3 – Primarul Comunei Crucea raspunde de luarea tuturor masurilor considerate necesare pentru a 

duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 4 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor abilitate pentru ducere la 

indeplinire  si Institutiei Prefectului Judetului Constanta. 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de .......voturi,...... voturi impotriva, .........abtineri. 

Adoptata astazi, …..........……., in sedinta Consiliului Local Crucea, judetul Constanta. 

     

       CRUCEA 

Judetul CONSTANTA 

Data: 14.08.2014 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                                                                  Contrasemnez 

Dan MOISE                                                                                                      SECRETAR, 

                                                                                                             Reveicuta GURGU  



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii scrisorii de 

garantie bancara nr. 263/ 09.12.2011  emisa de  Fondul National de Garantare a Creditelor pentru 

Intreprinderile Mici si Mijlocii, pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform contractului 

de finantare nr. C322010921400054 / 08.06.2010 incheiat intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare 

Rurala si Pescuit si Comuna Crucea pentru finantarea proiectului integrat „Imbunatatirea calitatii 

vietii pentru populatia rurala din comuna Crucea, judetul  Constanta”. 

 

Doamnelor si domnilor consilieri, 

Avand in vedere :  

- Contractul de finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, 

masura 322, nr. C322010921400054 / 08.06.2010 incheiat intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare 

Rurala si Pescuit si Comuna Crucea pentru finantarea proiectului integrat Imbunatatirea calitatii vietii 

pentru populatia rurala din comuna Crucea, judetul Constanta 

- Scrisoarea de garantie bancara nr. 263/09.12.2011 emisa de Fondul National de Garantare a Creditelor 

pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform 

contractului de finantare nr. C322010921400054 / 08.06.2010 incheiat intre Agentia de Plati pentru 

Dezvoltare Rurala si Pescuit si Comuna Crucea pentru finantarea proiectului integrat Imbunatatirea 

calitatii vietii pentru populatia rurala din comuna Crucea, judetul Constanta , care are ca data 

limita de valabilitate 08 .09.2014; 

- Data limita de executare a proiectului conform contractului  

-     Nu au fost iniţiate şi nu sunt în curs proceduri judiciare, popriri (asupra conturilor deschise la 

trezorerie, în care se încasează veniturile proprii, şi/sau asupra conturilor deschise la instituţiile de credit) 

împotriva sa care pot afecta capacitatea noastra , a beneficiarului,  de a ne  îndeplini obligaţiile asumate 

prin contractul de finanţare nerambursabilă încheiat cu APDRP; 

             Este necesar  să aprobaţi prelungirea valabilităţii Scrisorii de garanţie nr. 263/09.12.2011 până la data de 

08.10.2014  si  Comisionul de garantare aferent prelungirii Scrisorii de garanţie nr. 263/ 09.12.2011 în sumă de  2723,6 

lei , ce se va  plati cu OP. 

             Pentru aceasta a fost initiat prezentul proiect de hotarare pe care , in temeiul dispozitiilor art. 36 alin. 2 lit. b, 

alin.4 lit. d si ale art. 45 alin 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, republicata, 

va rog sa-l aprobati.   

                                                     PRIMAR, 

                                         GHEORGHE FRIGIOI  

 



         

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico financiare , protectia mediului si turism   

 

 

RAPORT 

de avizare a Proiectului de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii 

scrisorii de garantie bancara nr. 263/ 09.12.2011  emisa de  Fondul National de Garantare a Creditelor 

pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform 

contractului de finantare nr. C322010921400054 / 08.06.2010 incheiat intre Agentia de Plati pentru 

Dezvoltare Rurala si Pescuit si Comuna Crucea pentru finantarea proiectului integrat „Imbunatatirea 

calitatii vietii pentru populatia rurala din comuna Crucea, judetul  Constanta”. 

 

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico financiare , protectia mediului si 

turism  intrunita in sedinta in data de 14.08.2014 , a luat in discutie proiectul de hotarare prezentat. 

 In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat urmatoarele: 

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate fiind necesar a se adopta 

de catre Consiliul local ; 

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate amendamente sau propuneri de 

modificare a continutului actului de autoritate. 

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul prevederilor Legii 

nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Crucea, 

comisia avizeaza proiectul in forma si continutul prezentate spre analiza. 

 

 

 

                            Presedinte,           

           Sandu Gheorghe  

 

 

 


