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HOTĂRÂREA 

NR.48 din 16 decembrie 2020 

 

privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului  obiectivului  

„INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, PARTER” amplasata in sat 

Dămuc com. Dămuc judeţul Neamţ 

 

 

Consiliul Local al comunei Dămuc, judeţul Neamț, întrunit în şedinţa ordinară din data de ; 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de 
garanție pentru garantarea avansului pentru obiectivul  „INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU 

PROGRAM PRELUNGIT, PARTER” amplasata in sat Dămuc com. Dămuc judeţul Neamţ înregistrat 

sub nr.5826 din 10.12.2020; 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr.5827 din 10.12.2020; 
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Nr.5927 din 16.12.2020; 

- necesitatea prelungirii Scrisorii de Garantie nr. IG183300184 07.05.2018  până la data de 02.04.2022 
inclusiv de la către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA Bucuresti in valoare de 465.865,00 lei 

destinata acoperirii in proportie de 100% a avansului de 465.865,00 lei conform Contractului de finantare 

nerambursabila nr. C0720EM00011712900052 din data de 02.04.2018, cu modificarile si completarile 

ulterioare incheiate cu AFIR. 

- Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 65/2019 pentru aprobarea nivelului 

comisioanelor de garantare pentru anul 2019; 

- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul: 



- prevederilor 129 alin. (1), alin. (4) litera b), litera d) și litera f), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. 

(3) litera a) și litera b) și ale art.196 alin. (1) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

h o t ă r ă ș t e : 

 

Art.1 Se aproba solicitarea de prelungire  pana la data de 02.04.2022 a Scrisorii de Garantie nr. 

IG183300184 07.05.2018  de la Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA Bucuresti in valoare 

465.865,00 lei destinata acoperirii in proportie de 100% a avansului de 465.865,00 lei conform 

Contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EM00011712900052din data de 02.04.2018, cu 

modificarile si completarile ulterioare incheiate cu AFIR.. 

Art. 2. Se aproba plata unui comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie acordata de Fondul 

de Garantare a Creditului Rural IFN SA Bucuresti  

Art. 3. Prezenta hotarare se va comunica  

- Primarului comunei in vederea ducerii la indeplinire 

- Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA Bucuresti 

 

Președinte de ședință, AVIZAT,                                                  

Consilier-Șimon Elena                                                  pentru legalitate 

 Secretar General-Țepeș Mihai 
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