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HOTĂRÂREA NR. 2 / 2020 

privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea 

FONDULUI NAŢIONAL DE GARANTARE 

 A CREDITELOR PENTRU IMM-URI SA IFN 

 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, județul Harghita, întrunit la şedinţa 

extraordinară din data de 21 ianuarie 2020, convocat prin Dispoziţia nr. 30 /2020 emisă 

de primarul comunei Sândominic, județul Harghita; 

 

Având în vedere: 

⎯ Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază 

pentru economia și populația rurală și punerea în valoarea moștenirii rurale, Axa 

III – Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale; 

⎯ referatul de aprobare al primarului comunei Sândominic nr. 278/202 și  

⎯ avizul Comisiei de activități economico-financiare; 

 

Văzând: 

 - Hotărârea Consiliului Local al comunei Sândominic nr. 40 din 27 noiembrie 2015 

privind solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a 

Creditelor ptr. IMM-uri SA IFN; 

 - Hotărârea Consiliului Local al comunei Sândominic nr. 32 din 31 iulie 2017 privind 

solicitarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a 

Creditelor ptr. IMM-uri SA IFN; 

 - Hotărârea Consiliului Local al comunei Sândominic nr. 56 din 27 septembrie 2018 

privind solicitarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de 

Garantare a Creditelor ptr. IMM-uri SA IFN; 

 - Hotărârea Consiliului Local al comunei Sândominic nr. 21 din 6 mai 2019 privind 

aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de 

Garantare a Creditelor ptr. IMM-uri SA IFN; 

 

Luând în considerare prevederile:  

⎯ art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

⎯ art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

⎯ art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

⎯ art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
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⎯ Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

În conformitate cu prevederile: 

⎯ Ordonanţă de urgenţă nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru 

beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, 

finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

⎯ H.G. nr. 175/2010 pentru aprobarea Normelor de implementare a Programului de 

sprijin şi criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii proiectelor în domenii 

prioritare pentru economia românească finanţate din instrumente structurale ale 

Uniunii Europene alocate României, cu modificarile si completarile ulterioare; 

⎯ O.M.F.P. nr. 820/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea 

Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru 

economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii 

Europene, alocate României, a Contractului de garantare şi a modelului înscrisului 

prevăzut la art.8 din OUG nr.9/2010, precum şi pentru stabilirea nivelului 

comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în 

contul statului român în cadrul Programului de sprijin; 

⎯ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 24 iunie 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; 

⎯ HOTĂRÂRE nr. 1.262 din 28 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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; 

 

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

Luând act de: 

-Contractul de finantare incheiata intre AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA 

INVESTIȚIILOR RURALE si ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ FELCSIK – FELCSIK ONKORMANYZATI 

FEJLESZTESI TARSULAS, avand nr. contract C 322010972100022 din 
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17.11.2015 – cod contract FEADR 2007-2013, C072000T210972100022 din 

17.11.2015 – cod contract FEADR 2014-2020, titlul proiectului: 

”DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A MICROREGIUNII FELCSIK”; 

-Scrisoare de solicitare a informațiilor suplimentare nr. 186/16.01.2020 emisă de 

CRFIR 7 Centru Alba Iulia. 

 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin (2) lit.”b”, alin.(4), lit.b), art.139 alin.3 lit. ”b” şi 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 garantare nr. 527/16.12.2015 emisă 

Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri SA IFN pâna la data 

17.05.2020. 

 

Art. 2. – Se aprobă plata sumei de 9.202 lei și 81 bani (valoare scrisorii de garanție x 

procent lunar stabilit de 0,05% x 2 luni), reprezentand comisionul pentru prelungirea a 

scrisorii de garantare de catre FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A 

CREDITELOR PENTRU IMM-URI SA IFN, respectiv cota parte de 975 lei și 50 

bani din partea COMUNEI SÂNDOMINIC 

 

Art. 3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se asigură de către primarul 

COMUNEI SÂNDOMINIC. 

 

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

COMUNEI SÂNDOMINIC în termenul prevăzut de lege, primarului COMUNEI 

SÂNDOMINIC și Instituției Prefectului județului HARGHITA și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul comunei Sândominic. 

 

Sândominic, la 21 ianuarie 2020 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

          Kedves Annamária               Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 

 
 


