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ROMÂNIA
JUDEŢUL SALAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.64.
Din data de 15.09.2017.
Privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat ”MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE ÎN COMUNA CRASNA, JUDEȚUL SĂLAJ”,
solicitării unei Scrisori de garanție de la FGCR IFN SA și plății unui comision de garantare
Consiliul Local al Comunei Crasna, jud. Sălaj,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Crasna cu nr.9242/13.09.2017,
- Raportul compartimentului de resort nr.9243/13.09.2017 și avizul comisiei de specialitate
al consiliului local;
- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
-Prevederile art.20 lit.”j” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art.4 din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
-Prevederile
contractului
nr.C0720EN00011663300159/05.09.2017
Rurale;

de
finanțare
nerambursabilă
încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor

- prevederile art.36 alin.(2) lit.”c”, alin.(4) lit.“d” din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001

HOTĂRĂȘTE:
Art.l. Se aprobă valoarea de investiţie a proiectului ”MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE ÎN COMUNA CRASNA, JUDEȚUL SĂLAJ” cu o
valoare totală de 2.528.808,53 lei, din care: 2.050.933,53 lei valoare eligibilă și 477.875,00 lei
valoare
neeligibilă,
în
baza
contractului
de
finanțare
nerambursabilă
nr.
C0720EN00011663300159/05.09.2017 încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
Art.2. Se aprobă solicitarea unei Scrisori de garanție de la FGCR IFN SA în valoare de
717.824,69 lei în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 717.824,69 lei din fondurile
nerambursabile
în
baza
contractului
de
finanțare
nerambursabilă
nr.
C0720EN00011663300159/05.09.2017 încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
Art. 3. Se aprobă plata unui comision de garantare în valoare de 0,05% pe lună din valoarea
scrisorii de garanție, stabilit prin Ordin MADR nr. 1/2017, 37 luni, valoare de 13.279,76 lei.
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Art.4. Primarul comunei Crasna, jud. Sălaj va duce la îndeplinire prevederile prezentei
Hotărâri.
Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică la :
-

Instituţia Prefectului judeţului Sălaj ;
Primarul comunei Crasna;
Compartiment urbanism – amenajarea teritoriului ;
Compartiment buget-contabilitate ;
Site :www.primariacrasna.ro ;
Dosar Hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Chirilă Ioan

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Crasna,
Lazar Veturia

