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ROMÂNIA          
JUDEŢUL SALAJ        
COMUNA CRASNA                                 
CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA Nr.62. 
Din data de 19.11.2020. 

privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului 
de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii 

de garanție pentru realizarea proiectului ” MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN 
CULTURAL HUSENI” 

 
Consiliul Local al Comunei Crasna, jud. Sălaj, 

Având în vedere: 
-  Referatul de aprobare a primarului comunei Crasna cu nr.9848/17.11.2020, Raportul 

compartimentului de resort nr.9861/17.11.2020 și avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
-  Prevederile Legii 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 Ordinului nr. 21/2020 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare 

pentru anul 2020; 
- Scrisoarea de garanție pentru restituirea avansului  nr.IG183300018/17.01.2018  referitoare 

la contractual de finanțare nerambursabilă nr. C0720EN00011663300159/05.09.2017;  
 -Prevederile contractului de finanțare nerambursabilă nr. C 0760CN00011763300394 din 

data de 15.12.2017 încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru realizarea 
proiectului MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL HUSENI”; 

În temeiul prevederilor 129 alin. (1), alin. (4) litera b), litera d) și litera f), alin. (14), art. 
139 alin. (1), alin. (3) litera a) și litera b) și ale art.196 alin. (1) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă solicitarea prelungirii Scrisorii de garanție de la FGCR IFN SA pentru 
restituirea avansului cu nr. IG183300018 în valoare de 380.359,12 lei, în vederea garantării 
obligațiilor de plată a avansului de 380.359,12 lei din fondurile nerambursabile în baza contractului 
de finanțare nerambursabilă nr.C0760CN00011763300394 din data de 15.12.2017 pentru realizarea 
proiectului ”MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL HUSENI” încheiat cu Agenția 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, până la data de 15.06.2021. 

Art.2. Se aprobă plata unui comision de garanție către FGCR IFN SA în valoare de 0,05% 
pe lună din valoarea scrisorii de garanție, stabilit prin Ordinul MADR nr.21/2020, în valoare de 
1142 lei. 

Art.3. Primarul comunei Crasna, jud. Sălaj va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
Hotărâri. 

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică la: 
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 
- Primarul comunei Crasna; 
- Compartiment buget-contabilitate-resurse umane; 
- Site :www.primariacrasna.ro ; 
- Dosar Hotărâri. 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                 Contrasemnează, 
    Kiss Istvan                                       Secretarul general al comunei, 
                                                Lazar Veturia 

 


