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PROIECT DE HOTĂRÂREA  
privind aprobarea solicitării prelungirii  scrisorii  de garanţie  cu 

nr. 606 din data de 09.10.2018  in valoare 
de 741.679,78 lei   eliberată de  FNGCIMM-SA-IFN  în vederea garantării către A.F.I.R. a 

avansului solicitat pentru finanţarea proiectului REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA 
ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI,COM.ŞINCAI   SI 

REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI 
CULTURAL LOC.ŞINCAI-FÂNAŢE, COM.ŞINCAI” 

-masura 7.6 până la data de 04.04.2022 
 
 
Consiliul Local al Comunei Șincai  întrunit în şedinţă  ordinară, 
Luând  act de prevederile articolului 4, aliniatele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 din Contractul de Finanţare  
C0760CN00021772800067/04.04.2018- Anexa 1 – Prevederi generale, privind modificarea 
contractului de finanţare prin acte adiţionale, 
Avînd în vedere  
-nota de fundamentare  înregistrată sub numărul 31  din data de 07. 01.2021  prezentată de 
domnul primar Pop Vasile privind necesitatea aprobarea solicitării prelungirii  scrisorii  de 
garanţie  cu  nr. 606 din data de 09.10.2018  in valoare de 741679,78 lei eliberată de  
FNGCIMM-SA-IFN  în vederea garantării către A.F.I.R. a avansului solicitat pentru finanţarea 
proiectului integrat ,, REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA 
AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI,COM.ŞINCAI   SI REABILITAREA, 
MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI-
FÂNAŢE, COM.ŞINCAI” , 
-Raportul comportamentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Șincai  inregistrat sub nr. 32 din 07.01.2020  
-Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Sincai 
-Hotararea Consiliului Local Șincai  Nr. 5/2017 privind aprobarea implementari proiectului 
„REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI 
CULTURAL LOC.ŞINCAI,COM.ŞINCAI   SI REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI 
EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI-FÂNAŢE, COM.ŞINCAI” 
Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020 masura 7.6 
-Prevederile art. 4 si 5 din HGR   Nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei 
fondurilor alocate prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020 pentru 
renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in 
zonele rurale; 
-Dispozitiile art. 2 din OGR nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru 
beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, inaintate din 
instrumentele structurale ale U.E. alocate Romaniei. 



- prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, 
     În conformitate cu prevederile art 129 alin 2) lit „b” si „d” , alin 4 lit „d”, alin 7) lit. „d” si ale art. 
196, alin. (1) lit ,,a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu  cu modificǎrile și 
completǎrile ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. Se aproba solicitarea prelungirii  scrisorii de garantie cu nr. 606 din data de 09.10.2018  
eliberată de  FNGCIMM-SA-IFN  in valoare de 741.679,78 lei,  reprezentând 100% din valoarea 
avansului în sumă  de 741.679,78 obţinută pentru  garantarea către A.F.I.R. a avansului solicitat 
pentru finanţarea proiectului integrat ,, REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI 
EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI,COM.ŞINCAI   SI 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI 
CULTURAL LOC.ŞINCAI-FÂNAŢE, COM.ŞINCAI”  până la data de 04.04.2022. 
Art.2. Primarul comunei Șincai si compartimentul financiar contabil din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Șincai, judetul Mureș vor duce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 
Art. 3. Un exemplar se trimite la Instituţia Prefectului Mureș pentru control legalitate, un 
exemplar la dosarul şedinţei, un exemplar la compartimentul de contabilitate al unităţii 
administrativ teritoriale şi un exemplar la Dosarul de implementare al proiectului, un exemplar 
A.F.I.R. 
 
                                 Primar, 
                             Pop Vasile                         
 
                                                                                                         Avizat pentru legalitate 
                                                                                   Secretar General al comunei delegat, 
                                                                                                             Onac Dan Cristian  
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REFERAT	DE	APROBARE	/NOTĂ	DE	FUNDAMENTARE	

la proiectul de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea solicitării prelungirii  scrisorii  de garanţie  cu 
nr. 606 din data de 09.10.2018  in valoare 741.679,78 lei   eliberată de  FNGCIMM-SA-IFN  în vederea 

garantării către A.F.I.R. a avansului solicitat pentru finanţarea proiectului REABILITAREA, 
MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL 

LOC.ŞINCAI,COM.ŞINCAI   SI REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI 
EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI-FÂNAŢE, COM.ŞINCAI”-masura 

7.6 până la data de 04.04.2022 

 

Prin contactul de finanțare nr. C0760CN00021772800067/04.04.2018, încheiat intre  AFIR si 

Comuna Șincai, s-a obtinut o finantare nerambursabila in valoare de 2.570.658,12 din care valoarea 

eligibilă prin proiect de 2.119.077,11 lei, valoarea neeligibilă de 451.581,01 lei, pentru obiectivul de 

investiţii „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI 

CULTURAL LOC.ŞINCAI,COM.ŞINCAI   SI REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI 

EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI-FÂNAŢE, COM.ŞINCAI”. 

In vederea finalizării lucrarilor si implementarii  pentru obiectivul de investitii, potrivit 

contractului de finantare mentionat anterior, beneficiarul a solicitat avans in valoare de 741.679,78 lei, cu 

obligatia depunerii unei garantii financiare care sa acopere suma solicitata in avans. 

În scopul facilitării accesului beneficiarilor publici ai sprijinului pentru investiţii finanţat prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, la sumele prevăzute în contractele de finanţare 

încheiate cu Agenţia Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale denumită în continuare, fondurile de garantare 

pot acorda acestora scrisori de garanţie în favoarea AFIR, iar în conformitate cu obligațiile contractuale, 

„Beneficiarul care a încasat avans de la Autoritatea Contractantă și solicită prelungirea duratei maxime de 

execuție a Contractului de finanțare este obligat să depună la Autoritatea Contractantă și documentul prin 

care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/ Nebancară, sau a poliței de 

asigurare care să acopere noul termen de execuție solicitat. (…)  

Dacă Beneficiarul nu se conformează acestei obligații, Autoritatea Contractantă va stabili 

penalități pentru întarziere și va proceda la recuperarea sumei în conformitate cu prevederile dispozițiilor 



legale în vigoare. Dacă Beneficiarul a depus o garanție financiară, (…), la expirarea termenului acordat 

pentru restituirea sumelor afectate de nereguli, Autoritatea Contractantă va proceda la executarea garanței 

financiare, fără a mai fi necesară realizarea niciunei alte formalități.” 

In contextul prezentat, Consiliului Local Șincai trebuie sa aprobe prelungirea  scrisorii de 

garantare  nr.  606 din data de 09.10.2018  in valoare de 741.679,78 lei  eliberata  de FNGCIMM pentru finantarea 

obiectivelor derulate prin F.E.A.D.R.-Măsura 7.6 până la data de 04.04.2022, valoarea scrisorii de 

garantie, precum si comisionul de prelungire a acesteia. 

	

Primar,	

Pop	Vasile				
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                                             Raport de specialitate 
 
Luând  act de prevederile articolului 4, aliniatele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 din Contractul de 
Finanţare  C0760CN00021772800067/04.04.2018- Anexa 1 – Prevederi generale, privind 
modificarea contractului de finanţare prin acte adiţionale 
    Avand în vedere   
- Hotararea Consiliului Local Șincai  Nr. 5/2017 privind aprobarea implementari 
proiectului ,, REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA 
AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI,COM.ŞINCAI   SI REABILITAREA, 
MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL 
LOC.ŞINCAI-FÂNAŢE, COM.ŞINCAI” ,      
     Prin contactul de finanțare nr. C0760CN00021772800067/04.04.2018, încheiat intre  
AFIR si Comuna Șincai, s-a obtinut o finantare nerambursabila in valoare de 
2.119.077,11 lei pentru implementari proiectului ,, REABILITAREA, 
MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL 
LOC.ŞINCAI,COM.ŞINCAI   SI REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI 
EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI-FÂNAŢE, 
COM.ŞINCAI”. 
     In vederea finalizării lucrarilor si implementarii  pentru obiectivul de investitii, potrivit 
contractului de finantare mentionat anterior, beneficiarul a solicitat avans in valoare de 
741.679,78 lei, cu obligatia depunerii unei garantii financiare care sa acopere suma 
solicitata in avans. 
     Avand în vedere că scrisoarea de garantare urmează să expire, trebuie aprobată 
prelungirea  scrisorii de garantare  nr.  606 din data de 09.10.2018  in valoare de 
741.679,78 lei  eliberata  de FNGCIMM pentru finantarea implementari proiectului ,, 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA 
AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI,COM.ŞINCAI   SI REABILITAREA, 
MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL 
LOC.ŞINCAI-FÂNAŢE, COM.ŞINCAI” până la data de 04.04.2022 . 
 
 
 

Contabil 
Dan-Cristian ONAC 


