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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului

„Extindere sistem de canalizare menajeră în comuna Raciu, judeţ Dambovita” 
şi a solicitării unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN

Primarul comunei Raciu, judeţ Dîmboviţa:
Având in vedere:
- valoarea de investiţie a proiectului intitulat „Extindere sistem de canalizare menajeră în comuna Ra-

ciu, judet Dambovita” in Comuna Raciu, Judetul Dambovita, cu o valoare totala de 5.952.194,94 lei din care:
4.537.792,62 lei valoare eligibila si 1.414.402,32 lei valoare neeligibila, in baza contractului de finantare neram-
bursabila nr. C0720AN00021631600368/12.05.2017 incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale; 

- necesitatea solicitarii unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 2.268.592,20
lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 2.268.592,20 lei din fondurile nerambursabile pen-
tru implementarea proiectului intitulat „Extindere sistem de canalizare menajeră în comuna Raciu, judet Dam-
bovita”  in  Comuna  Raciu,  Judetul  Dambovita,  in  baza  contractului  de  finantare  nerambursabila  nr.
C0720AN00021631600368/12.05.2017 incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale; 

- raportul Compartimentuilui Contabilitate şi Buget Local din cadrul UAT comuna Raciu;
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, propune următorul

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art.l. Se aproba valoarea de investiţie a proiectului intitulat „Extindere sistem de canalizare menajeră
în comuna Raciu, judeţ Dambovita” in Comuna Raciu, Judetul Dambovita, cu o valoare totala de 5.952.194,94
lei din care: 4.537.792,62 lei valoare eligibila si 1.414.402,32 lei valoare neeligibila, in baza contractului de finan-
tare nerambursabila nr. C0720AN00021631600368/12.05.2017 incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale; 

Art.2.  Se  aproba  solicitarea  unei  Scrisori  de  garantie  de  la  FNGCIMM  SA  IFN  in  valoare  de
2.268.592,20 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 2.268.592,20 lei din fondurile neram-
bursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Extindere sistem de canalizare menajeră în comuna Ra-
ciu, judeţ Dambovita”, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720AN00021631600368/12.05.2017
incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale; 

Art.3. Primarul comunei Raciu, jud. Dambovita, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
Primar Grădinaru Vasile
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