
ROMÂNIA 
JUDETUL GALAȚI  
COMUNA IVEȘTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 49 
 

Din 27.11.2020 
 

Privind necesitatea aprobării solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de 
Garantare a Creditului Rural –IFN SA pentru proiectul integrat finanțat prin Măsura 7.2 al 
comunei Ivești, "MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI LOCALE IN COMUNA IVEȘTI, 
JUDEȚUL GALAȚI" 
Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, județul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7671 din 27.11.2020 
 

Consiliul local al comunei Ivești, județul Galați, întrunit in ședința de lucru ordinară din 
data de 27.11.2020; 
 Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.7671 din 27.11.2020; 
 Având în vedere Raportul de specialitate intocmit  de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, inregistrat sub nr. 
7673 din 27.11.2020; 

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 și 
urbanism, protecția mediului și turism,  

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activități social-culturale, 
culte, învățământ, tineret și sport 

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

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

Având în vedere  prevederile H.C.L. Ivești nr.32 din 30.05.2020, privind aprobarea valorii 
proiectului de investiție "MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI LOCALE IN COMUNA IVEȘTI, 
JUDEȚUL GALAȚI" , cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile H.C.L. Ivești nr.33 din 30.05.2020, privind aprobarea 
solicitării scrisorii de garanție din  partea Fondului de Garantarea Creditului Rural – IFN SA, 
pentru proiectul integrat finanțat prin Măsura 7.2 al comunei Ivești "MODERNIZARE REȚEA DE 
DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA IVEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI"; 

Având în vedere Contractul de  finanțare pentru acordarea ajutorului financiar 
nerambursabil în Condițiile PNDR-ului, pe baza contractului de finanțare nr. 
C0720RN00011721800798 /18.01.2018, cu  perioada de valabilitate a implementării până la 
18.01.2021; 

Având în vedere Proiecția bugetului local pentru perioada de valabilitate a scrisorii de 
garanție nr. IG183300574/14.09.2018; 

Având în vedere prevederile art.1 și art.3 lit.a) din O.U.G.nr.79/2009, privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul 
Național pentru Dezvoltarea Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural,  prin 
creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale; 



Având în vedere prevederile art.7 din  Anexa nr.1 a H.G. nr.1262/2009, pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr.79/2009, privind reglementarea unor 
măsuri pentru Stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național pentru 
Dezvoltarea Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural, prin creșterea calității vieții și 
diversificării economiei în zonele rurale; 

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;  

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

Luând în considerare dispozitiile Legii nr.24/2000, privind normele de  tehnică legislativă 
la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.133, alin.(1), art.139, alin.(3),lit.a) precum și ale art.196 
alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.1.- Se aprobă prelungirea scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a 
Creditului Rural-IFN SA pentru proiectul integrat finanțat prin Măsura 7.2 al comunei Ivești, 
"MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI LOCALE IN COMUNA IVEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI",  
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2.- Se aprobă plata integrală a comisionului de garantare în valoare de 1.767,83 lei 
către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA pentru acordarea Scrisorii de Garantare, 
pentru perioada de valabilitate a Scrisorii de Garantare (inclusiv luna acordării și luna expirării 
valabilității scrisorii de garantare). 
 

Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Ivești, prin Serviciul financiar-contabil, impozite și taxe, achiziții publice din cadrul aparatului de 
specialitate al acestuia. 
 

Art.4.- Primarul comunei Ivești, județul Galați va urmări ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri, informând Consiliul Local al Comunei Ivești, județul Galați, asupra modului 
de îndeplinire. 
 

Art.5.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică 
Primarului comunei Ivești, celor nominalizați cu  ducerea la  îndeplinire și se comunică Instituției 
Prefectului județului Galați în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 

 

  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Deleanu Gabriel    Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  15 

Număr voturi înregistrate: Pentru= 15 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri =0 



ANEXA 
La H.C.L.nr.49/27.11.2020 

 
 

 
FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL- IFN S.A. 
 
    Către: Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – AFIR 
 

N O T I F I C A R E 
 

de prelungire a scrisorii de garanţie de 
restituire a avansului nr. IG183300574/14.09.2018 

 
    Ref. Contract de finanţare nr. C0720RN00011721800798 /18.01.2018 
 
    Scrisoarea de garanţie de restituire a avansului în valoare de 1.767.826,21 lei, emisă de 

Fond în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale la data de 14.09.2018, cu nr. 

IG183300574/14.09.2018, cu termen de valabilitate până la data de 18.01.2021, pentru 

restituirea avansului prevăzut în Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 

C0720RN00011721800798 /18.01.2018 din data de 18.01.2018, îşi prelungeşte valabilitatea 

până la data de 18.03.2021. 

    Prezenta notificare este valabilă numai în condiţiile în care termenul final de execuţie 

prevăzut în contractul de finanţare nu depăşeşte perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie, 

aşa cum a fost acesta prelungit prin prezenta notificare. 

    Prezenta notificare face parte integrantă din Scrisoarea de garanţie de restituire a avansului 

nr. IG183300574/14.09.2018. 

 
 
    Director general, 
    ......................... 
 
    Director, 
    ......................... 
 
 

 


