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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  CENAD 

 

 

 

HOTĂRÂRE NR. 53 

din 13.11.2019 

privind aprobarea valorii de investiție a proiectului  intitulat,, Amenajare drumuri de exploatație agricolă 

în comuna Cenad, județul Timiș” 

 

 

Consiliul Local al Comunei  CENAD,  jud. Timiş, ales in baza Hotărârii nr.3 / 24.06.2016 întrunit 

in şedinţa ordinară in data de 13.11.2019; 

 Având in vedere: 

 -  Referatul de aprobare a d-lui Crăciun Nicolae- primarului comunei Cenad,  județul 

Timiş, în calitate de inițiator al proiectului, a valorii de investiţie a proiectului intitulat 

„Amenajare drumuri de exploataţie agricolă în comuna Cenad, judeţul Timiş”, cu o 

valoare  totala de 6.152.560,68  lei din care: 4.634.271,14 lei valoare eligibila si 1.518.289,54 

lei valoare neeligibila, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 

C0430A000011753700243 / 26..09.2018 incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale; 

-  Raportul Compartimentului contabilitate, taxe și impozite din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Cenad, județul Timiș; 

-  Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad; 

În temeiul prevederilor: 

  - art.129, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d și alin.7, lit.k din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57 / 05.07.2019 privind Codul administrativ;  

- art.7 din Legea nr.52/2003,privind transparenţa decizională în administraţia public locală 

republicată; 

              În baza art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019 privind 

Codul administrativ;  

 

 

HOTARASTE: 

 

 

Art.l. Se aproba valoarea de investiţie a proiectului intitulat „Amenajare drumuri de exploataţie 

agricolă în comuna Cenad, judeţul Timiş”, rezultată în urma semnării contractului de finanțare  

nr. C0430A000011753700243 / 26.09.2018   incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale și a elaborării 

proiectului tehnic, în sumă totală de 6.152.560,68 lei inclusiv TVA, respectiv 1.320.717,12 euro, inclusiv TVA, din care: 

- Valoarea eligibilă 4.634.271,14 lei, respectiv 994.799,00 euro 

- Valoare neeligibilă 1.518.289,54 lei, respectiv 325.918,12 euro 

Art.2. Primarul comunei CENAD,  jud. Timiş, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

             Art.3-Prezenta hotârăre se comunică:  

                     - Institutiei Prefectului Judetul Timis-Directia controlul legalitatii actelor şi contencios 

administrativ; 

        - A.F.I.R. Timiș; 

       - Compartimentului  contabilitate, taxe și impozite; 

                    - Se va afișa. 

 

 

 

 

                                     Președinte de ședință,                                             Contrasemnează, 

                                        Cornut Gheorghe                                            SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                     Marianuț Miroslav 


