
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI OLTINA 

 

 

HOTARÂREA 

nr. 36 din 28 august 2019  
privind aprobarea valoarii de investiţie a proiectului „REABILITARE GRADINITA NR.1, 

LOCALITATEA OLTINA,COMUNA OLTINA, JUDETUL CONSTANTA” și aproba solicitării unei 

Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c)    art. 7 alin. (2)  din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d)    in temeiul art. 129 alin. (1), alin. 2 lit. b) şi alin. (4)  lit. ,(d), si  (e) şi art. 139 alin. (3) lit.(d) 

din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

e) ale art. 3, alin. 2, art. 42 alin. 4, art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

Ținând cont de: 

-valoarea de investiţie a proiectului intitulat „REABILITARE GRADINITA 

NR.1,LOCALITATEA OLTINA,COMUNA OLTINA,JUDETUL CONSTANTA.”, in Comuna Oltina, 

Judetul Constanta, cu o valoare totala de 912.013,18  lei din care: 698.775 lei valoare eligibila si 

213.238,18 lei valoare neeligibila, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 

C1920072E216221402052/18.09.2018 incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale;  

- necesitatea solicitarii unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 279.510 

lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 279.510 lei din fondurile nerambursabile 

pentru implementarea proiectului intitulat „REABILITARE GRADINITA NR.1,LOCALITATEA 

OLTINA,COMUNA OLTINA,JUDETUL CONSTANTA ”, in Comuna Oltina, Judetul Constanta, in baza 

contractului de finantare nerambursabila nr. C1920072E216221402052/18.09.2018 incheiat cu  Agentia 

pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Oltina, în calitatea sa de inițiator 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Oltina 

c) raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 

şi urbanism, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei 

 In temeiul art. 196  alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

                 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OLTINA,  întrunit în ședința ordinară din data de 28 

august 2019, adoptă prezenta hotărâre 

 

Art. l. - Se aproba valoarea de investiţie a proiectului  cu o valoare totala de 912.013,18 lei din 

care: 698.775,00 lei valoare eligibila si 213.238,18 lei valoare neeligibila, in baza contractului de finantare 

nerambursabila nr. C1920072E216221402052/18.09.2018  incheiat  cu Agentia pentru Finantarea 

Investitiilor Rurale; 

Art.2. - Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 

279.510 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 279.510 lei din fondurile 



nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „REABILITARE GRADINITA NR.1, 

LOCALITATEA OLTINA, COMUNA OLTINA, JUDETUL CONSTANTA”, in Comuna Oltina, Judetul 

Constanta, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C1920072E216221402052/18.09.2018  

incheiat cu  Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

Art.3. - Se aproba plata unui comision  de garantare in valoare de 0,05% pe luna din valoarea 

scrisorii de garantie, stabilit prin  Ordin MADR nr. 65/21.01.2019. 

Art.4. - Primarul comunei Oltina jud. Constanta, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

            Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, 

primarului comunei Oltina și prefectului județului Constanța și se aduce la cunoștință publică prin 

publicarea pe pagina de internet la adresa:  www.comunaoltina.ro.    

 

            

 

                                                                                                                                                          

   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 

 …………………………….……… 

                  Daniel CABASON 

Contrasemnează, 

SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI OLTINA 

 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 


