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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 4 din data: 26.05.2017 

privind aprobarea  valorii de investiţie a proiectului cu titlul ”Construire grădiniță cu 

program normal, Comuna Socodor, județul Arad”, conform contractului de finantare 

nr.C0720EN00011550200099 / 30.12.2016  şi actului adiţional nr. 1/24 mai 2017 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ 

ORDINARĂ LA DATA DE 31 MAI 2017 

Având în vedere, 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, întegistrată cu nr.1621/26.05.2017 la 

Proiectul   de   hotărâre   privind   aprobarea   valorii   de   investiţie   a   Proiectului   privind 

„Construire grădiniță cu program normal în comuna Socodor, judetul Arad” cu o 

valoare totala de 2.032.967,97 lei, din care 1.635.996,02  lei valoare eligibila și  396.971,95  

lei valoare neeligibilă; 

- referatul de specialitate înregistrat sub nr.1621/a/26.05.2017; 

- prevederile contractul de finanțare nr.C 0720EN00011550200099/ 30.12.2016  încheiat între 

AFIR și Comuna Socodor; 

-  prevederile art.44 alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin (4) lit.d) și art.126  din Legea 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.b), art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă valoarea de investiţie a Proiectului ” Construire grădiniță cu program 

normal în comuna Socodor, judetul Arad” cu o valoare totală de 2.032.967,97 lei, din care 

1.635.996,02 lei valoare eligibilă și 396.971,95 lei valoare neeligibilă, conform contractului 

de finanțare nerambursabilă nr.C0720EN00011550200099/30.12.2016  și actelor adiționale 

ulterioare. 

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi  FNGCIMM SA IFN ,se  duce la 

cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi 

se comunică cu Instituţia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ.  

Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 

           Primar,                                                                               Secretar, 

                     Jura Ioan Dimitrie                                                               Crişan Gheorghe         
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Nr.  înregistrare: 1624  din 26 .05.2017 

 
CABINET PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Expunere de motive pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea solicitarii 
unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 600.000lei , în 
vederea garantării obligațiilor de plată a avansului în valoare de 600.000 lei din 

fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat 
“Construire grăniță cu program normal în comuna Socodor, judetul Arad” 

           Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE  primar   al Comunei Socodor,  prezint 

expunerea de motive cu privire la  proiectului de hotărâre referitor la aprobarea 

solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 600.000 

lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului în valoare de 600.000 lei din 

fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Construire 

grăniță cu program normal în comuna Socodor, judetul Arad”. 

            În vederea derulării în bune condiții a proiectului, pentru asigurarea fluxului de 

numerar Comuna Socodor poate solicita avans de până la 40% de la Autoritatea 

Contractantă  sau  contractarea unui credit rambursabil de la instituții bancare. 

Conform calculelor  efectuare, comisionul de garantare pentru o perioadă de 32 luni 

este de 0,05*600.000 suma garantată*32 luni=9.600 lei. Contractarea unui credit 

rambursabil pentru o valoare a creditului de 600.000  , pentru o perioadă de 32 luni 

,ar genera costuri cu dobânda de aproximatix 40.000 lei, semnificativ mai mare decât 

comisionul achitat pentru scrisoarea de garantare.   

Având în vedere  contractul de finanțare nr. C0720EN00011550200099 / 

30.12.2016  ,  încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Comuna 

Socodor, unde conform prevederilor art.4- Avansuri,  punctul 4(1) beneficiarul poate 

solicita avans de la data depunerii Cererii de finanțare și până la depunerea primului 

dosar al cererii de plată la Autoritatea Contractantă, coroborat cu prevederile 

punctului 4(5) cu privire la obligația beneficiarului de a depune o garanție financiară, 

care să acopere suma solicitată în avans în procent de 100% și cu prevederile 

înscrise în actul adițional nr.1 la contractul de finanțare care modifica punctul 4(4) – 

beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea unei achiziții publice de către 

Autoritatea Contractantă, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre privind privind 
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aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 

600.000 lei . 

Față de cele arătate mai sus , propun apobarea proiectului de hotărâre 

referitor la aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN în 

valoare de 600.000 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului în 

valoare de 600.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului 

cu titlul “Construire grăniță cu program normal în comuna Socodor, judetul Arad”. 

 

 

  PRIMAR 

   JURA IOAN DIMITRIE 
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Nr. înregistrare: 1621/a  din 25 .05.2017 

 

 

Referat de specialitate  

pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea valoarii de investiție a 

proiectului “Construire grădiniță cu program normal în comuna Socodor, 

județul Arad” 

 

Subsemnata  Ilieși Brigitta Claudia ,  în calitate de membru în echipa de 

implementare  a proiectului cu finanțare nerambursabilă, derulat de comuna 

Socodor , proiect cu titlul “Construire grădiniță cu program normal în comuna 

Socodor, județul Arad”, în vederea derulării în bune condiții a proiectului, 

pentru asigurarea fluxului de numerar propun solicitarea unui avans de până la 

40% de la Autoritatea Contractantă , avans pentru care Comuna Socodor trebuie 

să constituie o garanție financiară, garanție care să acopere suma solicitată în 

procent de 100%. 

Având în vedere documentația ce urmează să fie depusă  la 

F.N.G.C.I.M.M. S.A. I.F.N. în vederea obținerii scrisorii de garantare, este 

necesară adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea investiției proiectului cu 

titlul “Construire grădiniță cu program normal în comuna Socodor, județul 

Arad”, valoare rezultată după încheierea contractului de finanțare. 

          Potrivit contractului de finanțarenr.C0720EN00011550200099/30.12.2016 

încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Comuna Socodor, 

conform prevederilor anexi III-Buget indicativ Submasura 7.2,valoarea totală a 

proiectului este de 2.032.967,97 lei, din care valoare eligibilă suma de 

1.635.996,02 lei și valoare neeligibilă suma de 396.971,95 lei.   

Față de cele arătate mai sus vă rog să aprobați proiectul de hotărâre 

privind valoarea proiectului cu titlul “Construire grădiniță cu program normal în 

comuna Socodor, județul Arad” conform anxei III-buget indicativ la contractul 

de finanțare. 

  

 

                                   Contabil, 

           Ilieși Brigitta Claudia
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