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HOTĂRÂREA NR. 67 / 2020 

aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului la 

investiția “TRANSFORMARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ EXISTENTĂ 

ÎN GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT” 
 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinţa ordinară din data de 21 

septembrie 2020, convocat prin Dispoziţia nr. 162/2020, emisă de primarul comunei 

Sândominic, judeţul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic nr. 4377/2020, 

raportul de specialitate prezentată de consilierul contabil al Primăriei com. Sândominic 

nr. 4378/2020, precum și avizul Comisiei de activități economico-financiare; 

 

Văzând Necesitatea prefinanțării proiectului “TRANSFORMARE ȘI MODERNIZARE 

GRĂDINIȚĂ EXISTENTĂ ÎN GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT” finanțat 

potrivit contractului de finanțare nr. C0720EM000117721000006/21.12.2017 

 

Ținând cont de Bugetul indicativ al Contractului de finanțare nr. 

C0720EM000117721000006/21.12.2017 și necesitatea garantării avansului acordat de 

AFIR pentru derularea proiectului în procent de 30% din cheltuielile eligibile, 

reprezentând 401.103,71 lei; 

 

Luând în considerare Adresa Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale nr. R1-SIBA 

9385/16.09.2020 

 

În conformitate cu prevederile:  

- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergență; 

- O.U.G. nr. 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; 

- Ordonanța nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor 

publice, stabilite prin titluri executorii; 

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

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009; 

- Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/ 2020;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă solicitarea prelungirii scrisorii de garanție nr. 

IG183300092/15.03.2018 emis de Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. cu 

o perioadă de 6 luni, asftel valabilitatea scrisorii va fi de 40 luni (până la data de 

21.06.2021) în locul de 34 luni cum a  fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 

17/2018. 

 

Art.2 Se aprobă plata comisionului datorat pentru prelungirea scrisorii de garanție 

prevăzută la art. 1 în procent de 0,05% pe lună, reprezentând suma de 1.203,31 lei, plată 

ce se va efectua din bugetul local al comunei Sândominic. 

 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Sândominic şi Institiuției 

Prefectului Judeţului Harghita, Compartimentului finaciar-contabil, resurse umane, 

impozite și taxe locale, Compartimentului de dezvoltare rurală și achiziții publice din 

aparatul propriu al primarului și Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. și 

totodată se va afișa într-un loc accesibil de comunitatea locală și pe site-ul comunei 

Sândominic în Monitorul Oficial Local, prin grija d-nei secretar general al comunei 

Sândominic. 

 

 

 

Sândominic, la 21 septembrie 2020 

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

                 Bara Zsolt                              Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 
 


