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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA TURENI 
CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 91 

din 13 iunie 2017 
 

Privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului „Modernizare strazi in comuna Tureni, judetul 
Cluj”, respectiv solicitarea scrisorii de garanţie din partea FNGCIMM SA IFN 

  
 
Consiliul Local al Comunei Tureni, jud. Cluj, ales in baza Hotărârii nr. 58 / 2016 întrunit in 

şedinţa ordinara in data de 13.06.2017, având in vedere Expunerea de motive a primarului comunei 
Tureni, jud. Cluj, la Proiectul   de   hotărâre   privind   aprobarea:  

-valorii de investiţie a proiectului intitulat „Modernizare strazi in comuna Tureni, judetul Cluj”, 
in Comuna Tureni, Judetul Cluj, cu o valoare totala de 5.841.081,16 lei din care: 4.515.816,08 lei 
valoare eligibila si 1.325.265,08 lei valoare neeligibila, in baza contractului de finantare 
nerambursabila nr. C0720RN00011561300021/02.11.2016 si  actele aditionale ulterioare incheiate cu 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale;  

-solicitarii unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 2.035.800 lei, in 
vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 2.035.800  lei din fondurile nerambursabile 
pentru implementarea proiectului intitulat „Modernizare strazi in comuna Tureni, judetul Cluj”, 
Comuna Tureni, Judetul Cluj, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
C0720RN00011561300021/02.11.2016 si actele aditionale ulterioare incheiate cu  Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale. 

Având in vedere Raportul de specialitate nr. 4082 din 06.06.2017 al Biroului buget finanţe;  
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate, in 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, 

    
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI  adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 
 
Art.l. Se aproba valoarea de investiţie a proiectului „Modernizare strazi in comuna Tureni, 

judetul Cluj”, in Comuna Tureni, Judetul Cluj, cu o valoare totala de 5.841.081,16  lei din care: 
4.515.816,08 lei valoare eligibila si 1.325.265,08 lei valoare neeligibila, in baza contractului de 
finantare nerambursabila nr. C0720RN00011561300021/02.11.2016 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 in valoare de 
2.035.800 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 2.035.800 lei din fondurile 
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Modernizare strazi in comuna Tureni, 
judetul Cluj”, in Comuna Tureni, Judetul Cluj, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
C0720RN00011561300021/02.11.2016 si actele aditionale ulterioare incheiate cu  Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale. 

Art. 3. Se aprobă plata comisionului de garantare către FNGCIMM SA IFN, în cuantum de 
30.537 lei. 

Art.4. Primarul comunei Tureni, jud. Cluj, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
HOTĂRÂRI. 
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Art.5. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică comunică în 
termenul prevăzut de lege către :    

 
- Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, 
- Primarul comunei Tureni , 
- BIROULUI FINANCIAR CONTABIL, ACHIZITII PUBLICE ŞI ARHIVĂ 
-  Publicat pe site-ul Comunei Tureni 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETAR AL COMUNEI TURENI         
MUREŞAN DANIEL                                     OLTEAN GABRIEL IOAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată , cu modificările şi 
completările ulterioare :    
 Nr. consilieri in funcţie  =  11       Voturi „ Pentru ”        =          11   
 Nr. consilieri prezenţi    =  11                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0       
                            „ Abţineri ”                =          0 


