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Judeţul Timiş                          
Comuna Nădrag                                                                                                                                                                                                                 
Consiliul Local                                  
                                                                                                                                                                                       

HOTĂRÂREA nr. 71 
din 23 august 2017                                                                                      

              
              Privind aprobarea valoarii de investiţie a proiectului intitulat „Modernizarea, 
renovarea şi dotarea căminului cultural din localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul 
Timiş”, precum şi aprobarea solicitării unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN , în 
vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru 
implementarea proiectului. 
 
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;  

Având în vedere faptul că, la nivelul UAT Comuna Nădrag se implementeză proiectul 
intitulat „Modernizarea, renovarea şi dotarea căminului cultural din localitatea Crivina, 
comuna Nădrag, judeţul Timiş” , finanţat din fonduri FEADR  în cadrul programului PNDR 
2014 - 2020 prin măsura 07 – Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, submăsura 
7.6, iar în cadrul procesului de implemenatre este necesară aprobarea : 

-valorii de investiţie a proiectului intitulat „Modernizarea, renovarea şi dotarea 
căminului cultural din localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul Timiş”, cu o valoare totala 
de 1.269.827,98 lei din care:  950.519,54 lei valoare eligibila si 319.308,44 lei valoare neeligibila, 
in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0760CM00031553700127/30.12.2016 si actele 
aditionale ulterioare incheiate cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale;  

-solicitarii unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 380.000,00 
lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 380.000,00  lei din fondurile 
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Modernizarea, renovarea şi dotarea 
căminului cultural din localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul Timiş”, in baza contractului 
de finantare nerambursabila nr. C0760CM00031553700127/30.12.2016  si  actele aditionale ulterioare 
incheiate  cu  Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local. 
              În baza art.34 al.1 Legea 7/1996 republicata a cadastrului şi publicităţii imobiliare. 
              În temeiul Art.45 alin.(1)  si Art.115 alin.(1)  lit.b) din Legea Administraţiei Publice 
Locale nr. 215/2001 republicata, cu modificările si completările ulterioare, 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 

    Art.l. Se aproba valoarea de investiţie a proiectului intitulat „Modernizarea, 
renovarea şi dotarea căminului cultural din localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul Timiş”, 
cu o valoare totala de 1.269.827,98 lei din care: 950.519,54 lei valoare eligibila si 319.308,44 lei 
valoare neeligibila, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
C0760CM00031553700127/30.12.2016  si actele aditionale ulterioare incheiate cu Agentia pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale;  
               Art.2. Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN în 
valoare de 380.000,00 lei, în vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 380.000,00  
lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Modernizarea, 
renovarea şi dotarea căminului cultural din localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul 
Timiş”, în baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0760CM00031553700127/30.12.2016  
si actele aditionale ulterioare incheiate cu  Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 



   Art.3. Primarul comunei Nădrag, jud. Timiş, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  
               Art. 4   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru. 
               Art. 5   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Inspector urbanism. 
- Afişare. 

 
 
                                                                                                              Preşedinte şedinţă 
                                                                                                             Andrei Flavia Ioana    
 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
 
 


