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ROMÂNIA                                                                                                           

JUDEȚUL MUREȘ 

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA nr.32 

Din  29 iunie 2017 

 

Privind aprobarea valorii de investitie si solicitarea unei Scrisori de garantare de la 

Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. în vederea garantării obligatiilor de 

plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat 

“INVESTIȚII ÎN CĂMINELE CULTURALE DIN COMUNA OGRA” 

 

Consiliul Local al Comunei Ogra, judetul Mureș, întrunit în ședință ordinară de 

lucru, 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr.3413 / 21.06.2017 al Biroului Financiar Contabil –

Resurse Umane, privind aprobarea valorii de investiție și solicitarea unei Scrisori de 

garantare de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A  în vederea garantării 

obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea 

proiectului intitulat “INVESTIȚII ÎN CĂMINELE CULTURALE DIN COMUNA OGRA”, 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,2 și 3 din cadrul 

Consiliului local al comunei Ogra; 

  Ținând cont de prevederile: 

 -OG 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 in 

zonele rurale, 

 -Hotărârea   nr. 1262/2009 din 28 octombrie 2009, pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural 
prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale 
 -Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”b” ,  art. 45 alin. (1) și ale art.115 alin.(1) 

lit.”b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, 
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Hotărăște: 

Art.1. Se aprobă valoare de investiție a proiectului cu o valoare totala de 
2.729.523,73 lei, din care: 2.218.261,97 lei valoare eligibilă și 511.261,76 lei valoare 
neeligiblă. 

Art.2. Se aprobă solicitarea Scrisorii de garantare de la Fondul de Garantare a 
Creditului Rural  – IFN S.A. în valoare de 776.392 lei, în vederea garantării obligațiilor de 
plată a avansului de 776.392 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea 
proiectului intitulat “INVESTIȚII ÎN CĂMINELE CULTURALE DIN COMUNA OGRA”, în 
baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
C0760CN00031572800221/28.09.2016 si actele aditionale ulterioare, în favoarea 
Agentiei pentru  Finantarea Investițiilor Rurale. 

Art.3. Consiliul Local al comunei Ogra  mandatează pe primarul comunei Ogra, 
dl.Palaghie Marian, să încheie și să semneze toate actele și documentele necesare de-
a lungul derulării contractării Scrisorii de garanție. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredințează primarul comunei Ogra. 

Art.5. Prezenta hotarare se comunica la : 

- Instituția Prefectului - Județul Mureș 

- Primarul comunei Ogra 

- Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane; 

- Dosar ședinta consiliu local; 

- Spre afișare. 

 

 

 

                                                                                           Contrasemneză  

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                           SECRETAR, 

                       Mosora Teofil                                          Crefelean Anicuța-Ramona                                

 

 


