
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL  VIDRA 

 

H O T Ă R Â R E  
Nr. 30 din 30  iunie 2021 

privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie nr. 222 din 13.09.2019 din 

partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru 

proiectul CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA VIDRA, 

JUDEȚUL VRANCEA finantat prin Submasura 7.2 în cadrul contractului de finantare nr. 

C0720EN00011724100744/27.09.2017 încheiat între AFIR şi Comuna Vidra 

 

Consiliul Local al comunei Vidra, jud. Vrancea, intrunit in sedinta ordinara la data de 30.06.2021 

Având în vedere: 

-  proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Pintilie Silviu, primarul comunei vidra, judeţul 

Vrancea; 

 - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat cu nr. 5062/28.06.2021; 

 - referatul de aprobare nr. 5061/28.06.2021  al primarului comunei Vidra prin care se propune 

aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru 

Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA  pentru proiectul proiectul CONSTRUIRE GRADINITA CU 

PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA VIDRA, JUDEȚUL VRANCEA finantat prin Submasura 

7.2 în cadrul contractului de finantare nr. C0720EN00011724100744/27.09.2017  încheiat între AFIR 

şi Comuna Vidra 

- luând în considerare prevederile art.1, alin 1 si 2, precum si ale art.3 din OUG. 79/2009 privind 

reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fonurilor alocate prin Programul National de 

Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si 

diversificarii economiei in zonele rurale, orecum și normele de aplicare ale actului normativ menționat, 

aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.262/2009, care la art. 7 reglementează condiţiile de acordare 

a scrisorii de garanţie de către fondul de garantare; 

- art. 8 alin (2) din HG nr. 1262/2009 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG 79/2009 privind 

reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi 

diversificării economiei în zonele rurale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- tinând cont de prevederile art.2 si cele ale art.4 alin 4(5) din contractul de finantare nerambursabila 

nr. C0720EN00011724100744/27.09.2017  încheiat între AFIR şi Comuna Vidra. 

In temeiul art. 129 alin.(14), art. 139 alin.(3) lit. a, art. 196 alin.(1) lit. a, art. 197 si art. 243 

alin.(1) lit. a, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare, adoptă prezenta 

 

H O T Ă R Â R E: 

 

Art. 1. Se aprobă solicitarea de prelungire a valabilităţii scrisorii de garanţie din partea 

FNGCIMM Bucureşti în valoare de 951.555,96 lei pentru garantarea obligaţiilor de plată a avansului 

aferent  proiectului  CONSTRUIRE GRADINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA VIDRA, 

JUDEȚUL VRANCEA. 

 Art.2. Se aprobă plata comisionului de garantare în sumă de 5.709,36 lei  pentru prelungirea 

termenului de valabilitate a scrisorii de garanţie  prevazuta la art.1.   

               Art.3    Numarul de luni  pentru care se solicita prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii 

de garantare emisa de FNGCIMM IFN SA Bucuresti este de  12 luni (respectiv de la  28.09.2021 până 

la 27.09.2022) pentru proiectul menţionat mai sus. 

 Art.4. Primarul  comunei Vidra va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.5. Prezenta hotărare se va comunica instituţiilor abilitate şi se va face publică prin afişare 

prin grija secretarului general al comunei Vidra.  

               

             Preşedinte de şedinţă 

                      Consilier                                                                         Contrasemnează, 

                                                                                                 Secretarul general  al comunei Vidra, 

 

                           Tarbă Lilica Liliana                                                          Mioara TOFAN    


