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HOTĂRÂREA   Nr.62 
din 22.08.2017 

privind aprobarea valorii   de   investiţie   și a solicitarii unei Scrisori de garantare de la 

FNGCIMM SA IFN pentru   proiectul „Infiintare centru de zi pentru copii in sistem after-school in 
comuna Vladimirescu, judetul Arad” 

 

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad, 
Văzând: 
-referatul Biroului de urbanism din cadrul Primariei comunei Vladimirescu   

-Expunerea de motive a primarului comunei Vladimirescu, jud. Arad, la proiectul   de   hotărâre   
privind   aprobarea valorii   de   investiţie   a   proiectului intitulat „Infiintare centru de zi pentru copii 

in sistem after-school in comuna Vladimirescu, judetul Arad”,  
- valorea de investitie a proiectului intitulat „Infiintare centru de zi pentru copii in sistem after-school 

in comuna Vladimirescu, judetul Arad” cu o valoare totala de 1.826.999,30 lei din care 1.237.142,08 lei 

valoare eligibila si 589.857,22 lei valoare neeligibila, in baza contractului de finantare nerambursabila 
nr. C0720EN00011550200087/27.12.2016 si actele aditionale ulterioare incheiate cu AFIR, finantat prin 

Programul National de Dezvoltare Rurala, Sm7.6;  
- solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 494.856,00 lei, in vederea 

garantarii obligatiilor de plata a avansului de 494.856,00 lei din fondurile nerambursabile pentru 

implementarea proiectului intitulat „Infiintare centru de zi pentru copii in sistem after-school in 
comuna Vladimirescu, judetul Arad”, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 

C0720EN00011550200087/27.12.2016   si actele aditionale ulterioare incheiate cu  AFIR. 
-votul de  13 voturi pentru, exprimat în şedinţa de indata din 22.08.2017 de Consiliul local al comunei 

Vladimirescu 
 

Avand în vedere: 
-art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
-art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

-art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
-art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  
-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

In temeiul art.45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata  

 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aprobă valoarea de investiţie a proiectului „Infiintare centru de zi pentru 
copii in sistem after-school in comuna Vladimirescu, judetul Arad” cu o valoare totala de 
1.826.999,30 lei din care 1.237.142,08 lei valoare eligibila si 589.857,22 lei valoare neeligibila, in 
baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EN00011550200087/27.12.2016 si actele 
aditionale ulterioare incheiate cu Agentia pentru Finantare Investitiilor Rurale; 

 
Art.2. Se aprobă solicitarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare 

de 445.000,00 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 494.856,00 lei din 
fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Infiintare centru de zi 
pentru copii in sistem after-school in comuna Vladimirescu, judetul Arad”, în baza 



 

 

 

 

 

 

 1 

contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EN00011550200087/27.12.2016 si actele aditionale 
ulterioare incheiate cu  Agentia pentru Finantare Investitiilor Rurale. 

 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează primarul comunei 
Vladimirescu şi Biroul de urbanism din cadrul  Primariei Vladimirescu;   

 
 
Prezenta hotarare se comunică cu : 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad 
- primarul comunei Vladimirescu  

- Biroului de urbanism din cadrul Primariei comunei Vladimirescu  

- locuitorii comunei prin afişaj şi publicitate media   
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