
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.  2 

Din 21.01.2021 

 
Privind: încetarea contractului de finantare nr. C1920074X223821805249/31.05.2019 încheiat 
intre Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-România și Comuna Ivești, Județul Galați 
Iniţiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 134 din 12.01.2021 

  

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.01.2021; 
 Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 134 din 12.01.2021; 
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 175 din 
14.01.2021; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism, ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activităţi social – culturale, 
culte, învăţământ, tineret și sport ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, sănătate și familie ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică 
şi de disciplină ; 

Având în vedere Contractul de finantare nr.C1920074X223821805249/31.05.2019, 
încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-România și Comuna Ivești, Județul 
Galați; 

Având în vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.„d” și alin.(4) lit.”d” din O.U.G. nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile pct.4.4. din Ghidul de implementare - Submăsura 19.2, 
Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locală,  

În baza art.139 alin.(3) lit.”d” și art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1- Se aprobă propunerea pentru încetarea contractului de finantare 

nr.C1920074X223821805249/31.05.2019, pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil 
în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, încheiat între Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale-România și Comuna Ivești, Județul Galați, și se aprobă 
returnarea sumei de 3.000,00 lei către Autoritatea Contractantă parte în contract. 



 
Art.2.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri.    
 

 Art.3.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta 
hotărâre celor interesaţi. 
 
 
 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Gherghelău Costică    Toma Zanfirica  

 
 

 

 

 

 

 

 

Consilieri în funcţie: 17   ;    Consilieri prezenţi:  16 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 16;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 



ROMANIA 

JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
P R I M A R , 
Nr . 134 din 12.01.2021 

 
EXPUNERE  DE  MOTIVE 

 
La proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de finantare nr. 
C1920074X223821805249/31.05.2019 încheiat intre Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale-România și Comuna Ivești, Județul Galați 
 

Prin contractul de finantare nerambursabila nr. C1920074X223821805249/31.05.2019 
incheiat intre Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-România si Comuna Ivești, Județul 
Galați, a fost aprobata finanțarea nerambursabilă pentru implementarea proiectului "ACHIZITIE 
UTILAJE PENTRU SERVICIUL GOSPODARIE LOCALA IN COMUNA IVEȘTI, JUDEȚUL 
GALAȚI", Submasura 19.2 – Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de 
dezvoltare locala, in baza Ordonantei de Urgenta nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de 
pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate 
de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 – 2020. Beneficiarul final al 
proiectului este Comuna Ivești, Județul Galați. 

Valoarea totatala a contractului este de 812.083,23 lei din care: 
- 682.423,94 lei valoare eligibilă 

- 129.659,29 lei valoare neeligibilă 

Sumele aferente implementării proiectului s-au derulat prin bugetul propriu al Comunei 
Ivesti, reprezentand finantare nerambursabila de 3.000 lei fara TVA (0,43% din totalul 
cheltuielilor eligibile), ulterior decontate prin dosarul de plata nr. I conform Notificarii nr. 
531/30.12.2019 emisă de catre Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 2 
Constanța, Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Galati – Serviciul Leader si 
Investitii Non-agricole. 

Stadiul fizic al realizarii contractului este de 0,0%, iar stadiul valoric este de 0,43% astfel: 
- Valoare totala Contract de Finantare = 812.083,23 lei 
- Valoare eligibila Contract de Finantare =682.423,94 lei 
- Valoare neeligibilă Contract de Finantare = 129.659,29 lei. 
- Valoare prestari servicii = 3.000 lei 
- Valoarea furnizare utilaje= 0 lei 
- Grad de realizare fizic = 0% 

- Grad de realizare valoric= 0,34%. 
- Sume decontate de catre institutia finantatoare = 3.000 lei 

 
Pana la data de 09.12.2020 s-au obtinut urmatoarele avizari: 

- In data de 08.11.2019 s-a obtinut nota de aprobare conturi nr.2876; 
- In data de 24.10.2019 s-a obtinut fisa de avizare nr. 2736 a serviciilor privind depunerere 
cererii de finantare; 
- In data de 25.11.2019 s-a depus dosarul de plata nr 1 in valoare de 3.000 lei, urmand ca 
in data de 30.12.2019 sa fie emisa notificarea beneficiarului nr. 531 cu privire la confirmarea 
platii ; 
- In data de 31.03.2020 s-a emis fisa de avizare a programului de achizitie cu nr. 455; 



- In data de 06.04.2020 s-a obtinut fisa de avizare in ceea ce priveste etapa I – etapa 
premergatoare achizitiei de utilaje, respectiv  licitatie deschisa. Procedura de licitatie s-a anulat 
de doua ori deoarece nu s-a prezentat nici o oferta. Ca urmare a acestora se va depune spre 
modificare memoriul tehnic actualizat cu detalii tehnice/echipamente de actualitate. 
- In data de 30.05.2020 s-a obtinut fisa de avizare nr. 10313 in ceea ce privesc serviciile 
de consultanta implementare proiect. 
- In data de 09.12.2020 s-a obtinut nota de aprobare nr. 767 in ceea ce priveste 
modificarea contractului de finantare, respectiv - inlocuirea reprezentantului legal. 
 

Gradul scazut de implementare a proiectului s-a datorat: 
- In data de 17.04.2020 Autoritatea Contractanta comuna Ivesti a dat spre publicare 

prin anuntul numarul CN1020458, procedura de licitatie deschisa de achizitie utilaje 
pentru Serviciul Gospodarie Locala in Comuna Ivești, Județul Galați. Procedura de 
achizitie s-a anulat in data de 25.05.2020 deoarece caracteristicile din memoriu initial 
al cererii de finantare nu continea detalii tehnice/echipamente de actualitate. 

- In data de 19.06.2020 Autoritatea Contractanta comuna Ivesti a dat spre publicare 
prin anuntul numarul CN1021961, procedura de licitatie deschisa de achizitie utilaje 
pentru Serviciul Gospodarie Locala in Comuna Ivești, Județul Galați. Procedura de 
achizitie s-a anulat in data de 22.07.2020, deoarece caracteristicile din memoriu 
initial al cererii de finantare nu continea detalii tehnice/echipamente de actualitate. 

 
Prin H.C.L. nr. 37  din 05.11.2020, Consiliul local al comunei Ivești a aprobat indicatorii  

tehnico – economici actualizați pentru proiectul “Achiziţie utilaje pentru Serviciul Gospodărie 
Locală in comuna Iveşti, judeţul Galaţi”. Urmare analizării cererii de modificare a Contractului de 
finanțare, modificările tehnice propuse pentru înlocuirea utilajului încărcător multifuncțional cu 
braț telescopic propus a se achiziționa prin proiect, cu buldoexcavator, nu au fost aprobate de 
către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – OJFIR Galați,  
 

Ca urmare a celor prezentate, se va propune achizitionarea altor utilaje, considerand ca 
acestea pot avea alte intrebuintari benefice atat pentru UAT cat si pentru SERVICIUL 
GOSPODARIE LOCALA, fata de cele propuse prin proiectul initial.  

Avand in vedere cele mentionate anterior, propun Consiliului local al comunei Ivești 
rezilierea contractului de finantare nr. C1920074X223821805249/31.05.2019 incheiat intre 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-Romania si Comuna Ivești, Județul Galați si 
disponibilitatea de a returna suma de 3.000,00 lei catre institutia finantatoare,  Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale-Romania.  
 
 

P R I M A R , 
 

Gheoca Maricel 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Administrator Public 

Nr. 8254 din  21.12.2020 

 
    RAPORT DE SPECIALITATE 

 
Privind încetarea contractului de finantare nr. C1920074X223821805249/31.05.2019 incheiat 
intre Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-Romania si Comuna Ivești, Județul Galați 
 
 

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136 
alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Prin contractul de finantare nerambursabila nr. C1920074X223821805249/31.05.2019 
incheiat intre Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-România si Comuna Ivești, Județul 
Galați, a fost aprobata finanțarea nerambursabilă pentru implementarea proiectului "ACHIZITIE 
UTILAJE PENTRU SERVICIUL GOSPODARIE LOCALA IN COMUNA IVEȘTI, JUDEȚUL 
GALAȚI", Submasura 19.2 – Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de 
dezvoltare locala, in baza Ordonantei de Urgenta nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de 
pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate 
de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 – 2020. Beneficiarul final al 
proiectului este Comuna Ivești, Județul Galați. 

Valoarea totatala a contractului: 812.083,23 lei din care: 682.423,94 lei valoare eligibilă 
și 129.659,29 lei valoare neeligibilă. 

Având in vedere că la data prezentei nu a fost acceptată propunerea de înlocuire a 
încărcătorului multifuncțional cu braț telescopic cu buldoexcavator, ceea ce determină 
schimbarea obiectului contractului în cauză, inițiatorul propune Consiliului local al comunei 
Ivești, aprobarea încetării contractului de finantare nr. C1920074X223821805249/31.05.2019 
incheiat intre Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-Romania si Comuna Ivești, Județul 
Galați si disponibilitatea de a returna suma de 3.000,00 lei catre institutia finantatoare,  Agenția 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-România.  
 Conform Pct.4.4. din Ghidul de implementare - Submăsura 19.2, părţile pot decide 
încetarea Contractului de finanțare pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, dacă 
Autoritatea Contractantă constată neîndeplinirea de către beneficiar a obligațiilor asumate la 
semnarea Contractului de finanțare, se va demara procedura de încetare a Contractului de 
finanțare în conformitate cu prevederile Anexei I – ”Prevederi generale” și recuperarea ajutorului 
financiar nerambursabil acordat Părțile pot decide prin acord încetarea Contractului de finanțare 
și ca urmare a solicitării scrise din partea beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, 
caz în care beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă până la 
data încetării Contractului. Decizia de încetare a Contractului de finanțare va fi comunicată și 
GAL. 
 Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie 
dezbătut şi aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, din 
luna ianuarie 2021. 
          ADMINISTRATOR PUBLIC, 
      Băraru Oana Giorgiana 


