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                             ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr.4 din 12.06.2020 
 

    privind aprobarea solicitării de prelungire a  Scrisorii de Garanție de la Fondul Național de 

Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr.79/2009, pentru realizarea investiției 

„CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA PESAC” 

 

 

 
 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 16.02.2020, având în 

vedere următoarele: 

- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 1923/12.06.2020 elaborat 

de Primarul Comunei Pesac, în calitatea sa de iniţiator; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

________/________.2020 întocmit de doamna Dada Stefania-Aurelia, consilier achiziții publice I 

superior în cadrul Compartimentului Achiziții publice și Transport public al Primăriei Comunei Pesac; 

- H.C.L. Pesac nr. 52/20.09.2017 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului 

„Construire grădinită cu program prelungit, Comuna Pesac”; 

- H.C.L. Pesac nr. 53/20.09.2017 privind aprobarea solicitării unei Scrisori de Garanție pentru 

garantarea avansului în cadrul proiectului „Construire grădinită cu program prelungit, Comuna Pesac”; 

- prevederile art.3 lit.a și art.7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind 

reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorției fondurilor alocate prin Programul Național de 

Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și 

diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de 

Urgență nr. 79/2009 reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorției fondurilor alocate prin 

Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea 

calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 56 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al comisiei din 15.12.2006 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru 

dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Contractul de finanțare nr. C 0720EN00011653700333/15.09.2017 și a actelor adiționale 

ulterioare încheiate cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale – AFIR; 

- Scrisoarea de garanție de restituire a avansului nr. 630 din 29.09.2017 emisă de FNGCIMM; 

- Nota explicativă pentru modificarea contractului de finanțare în sensul prelungirii acestuia 

până la data de 15.09.2021 depusă de către Comuna Pesac având nr. 67/03.06.2020 și înregistrată la 

AFIR sub nr. 2325/04.06.2020; 

- Scrisoarea de solicitare a informațiilor suplimentare cu nr. 69/12.06.2020 adresată de AFIR, 

prin care se solicită prelungirea scrisorii de garanție pentru restituirea avansului până la data de 

15.09.2021;  

-  prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac; 

-  avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;             
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 În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. b, art. 129 alin. 4 lit. 

d-e, art. 139 alin. 3 lit. d, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 197-200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările ulterioare; 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :  
 

 

Art.1. Se aprobă solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garanție nr. 630 / 29.09.2017 până la 

data de 15.09.2021 de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și 

Mijlocii S.A- IFN în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 79/2009, în favoarea AFIR, pentru 

valoarea de 789.000,00 lei destinată acoperirii în proporție de 100% a sumei de 789.000,00 lei 

solicitată ca avans conform Contractului de finanțare nerambursabilă încheiat cu Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale, nr. C 0720EN00011653700333 / 15.09.2017  și a actelor adiționale 

ulterioare, destinat realizării investiției „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM 

PRELUNGIT, COMUNA PESAC”. 

 

Art. 2. Se aprobă plata unui comision de 0,05% / lună din valoarea scrisorii de garanție 

acordată de Fondul Național de  Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii S.A- 

IFN. 

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Toma Cornel, 

primarul Comunei Pesac, doamna Dada Stefania-Aurelia, consilier achiziții publice I superior în 

cadrul Compartimentului Achiziții publice și Transport public al Primăriei Comunei Pesac, precum și 

doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Compartimentului Financiar-

contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac. 

 

    Art.4. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

    -  Consiliului Local Pesac. 

 

 

 

         INIȚIATOR          AVIZAT 

             PRIMAR,                   Secretar General U.A.T.,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                             DUMITRAŞ ANGELICA  
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