
                                ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA TOPRAISAR 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
             privind aprobarea  prelungirii Contractul de Finanțare nr. C0720RN00011621400037 din 
data de  25.09.2017 încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru obiectivul de 
investiții ʺReabilitare străzi în comuna Topraisar, județul Constanțaʺ. 
 
          Consiliul Local al comunei Topraisar, judeţul Constanţa întrunit în sedinţa ordinară la data 
de  18.06.2020; 
 
          Având în vedere: 
 
         Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Topraisar, judeţul Constanţa domnul Gheorghe 
Stelian; 

             Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Topraiar, judeţul Constanţa; 

 Avizul comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 din  cadrul Consiliului local comunei Topraisar; 
       Avizul de legalitate întocmit în condiţiile art.243 alin.1) lit.(a) din O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ;  

            Prevederile art. 12(2)-Anexa 1 din Contractului de finanțare nr.C0720RN00011621400037  din 
data de 25.09.2017  finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) implementat prin  Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), finanțat prin 
PNDR 2014-2020, Sub Măsura 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la 
scară mică, în vederea implementării proiectului “ Reabilitare străzi în Comuna Topraisar, județul 
Constanța”. 
          Procedurile de implementare a proiectelor finanțate din Programul Național de Dezvoltare 
Rurală, sub-măsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică"; 

     Prevederile  art. 63 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale; 
     Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991;  
     Prevederile art. 5 alin (1) din HG nr. 1262 din 28 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul 
Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea 
calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale; 
     Prevederile art.65 din Regulamentul 1303/2013, de stabilire a unor dispoziţii comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, 
precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului cu modificările; 



        Prevederile Legii nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 
        În temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.(b), alin. 4) lit.(d) coroborat cu art. art.196 alin.1), 
lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 
          Art.1   Se aprobă  prelungirea Contractul de Finanțare nr. C0720RN00011621400037 din 
data de  25.09.2017 încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru obiectivul 
de investiții ʺReabilitare străzi în comuna Topraisar, județul Constanțaʺ cu 12 luni, respectiv de 
la data de 25.09.2020  la  data de 25.09.2021. 

           Art.2 Se aprobă încheierea unui Act Aditional la Contractului de Finanțare menționat la art.1, 
privind prelungirea duratei de execuție cu 12 luni. 

      Art.3 De ducere la îndeplinire se împuterniceşte primarul comunei Topraisar, judeţul 
Constanţa. 

      Art.4 Prezenta hotărâre  va fi comunica Agentiei pentru Finanțarea  Investițiilor Rurale  şi  
înaintată Institutiei Prefectului -Judeţului Constanţa. 
 

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, - vot abţinere, - împotrivă din totalul 
de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.                                                                                                                             
         Total membrii ai consiliului local  15 consilieri. 

 

                                                                                                                                        Topraisar  
                                                                                                                                   Nr. 21/18.06.2020 
                                              
                    PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ              

                                                                                                                                  Contrasemnează,                                                             

                                                                                                                                    Secretar general 

                                                                                                                                  …………………… 

 

 

 
 
 

 


