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Proiect de hotărâre 
Din   10.07 2019 

privind aprobarea valorii de investiţie si a  solicitarii scrisorii de garantie pentru 
garantarea avansului a proiectului: CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE 

PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA  LECHINCIOARA, JUDETUL 
MUREȘ 

 
 Consiliul Local al Comunei Șincai în şedinţa ordinară din data de 19.07.2019,  
 Având în vedere:  
Luând  act de prevederile articolului 4, aliniatele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 din Contractul de 
Finanţare   
C192074C204672800089 /19.01.2018- Anexa 1 – Prevederi generale, privind 
modificarea contractului de finanţare prin acte adiţionale 
Analizând,  
Raportul comportamentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Șincai  inregistrat sub nr.     Din     privind necesitatea aprobarii solicitarii 
unei scrisori de garantie bancara in valoare de 130.181,78 lei  de la Fondului 
Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN 
pentru finantarea obiectivelor derulate prin F.E.A.D.R.-masura 19.2  
Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 
Hotararea Consiliului Local Șincai  Nr. 37/03.06.2016 privind aprobarea investitiei 
„CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN 
LOCALITATEA  LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ” 
Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020 masura 19.2 
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, inainttate 
din instrumentele structurale ale U.E. alocate Romaniei. 
Tinand cont de- art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională 
în administrația publică, republicată; 
       In conformitate cu prevederile art. 36 alin (4) litera ,,b” si ale art. 45 (2) lit ,,b” din  
Legea Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completăriile 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă valoarea de investiţie a proiectului: CONSTRUIRE CENTRU 
DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA  
LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ  în suma de 606.872,09 lei, din care valoarea 
eligibilă prin proiect de 371.948,61 lei, valoarea neeligibilă de 234.923,48 lei. 
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Art. 2. Se aprobă solicitarea scrisorii de garanţie de la Fondul Naţional de 
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN în vederea 
garantării avansului pentru Proiectul CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE 
PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA  LECHINCIOARA, JUDETUL 
MUREȘ în valoare de 130.181,78 lei, reprezentând 100 % din valoarea avansului 
solicitat de 130.181,78 lei. 

Art. 3. Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie  bancara este de  19 luni, 
data-limită a valabilităţii scrisorii de garanţie este 19.01.2021 . 

Art.4. Comisionul de garantare pentru acordarea scrisorii de garanție bancara 
va fi de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de garanție bancara și se va achita anual  
din fonduri proprii/bugetul local. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează dl. 
Huza Grigore, având funcția de Primar.  

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Mureș; 
Primarului Comunei Șincai, Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru 
Intreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN, Compartimentului contabilitate şi va fi adusă la 
cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul Primăriei şi prin publicarea pe pagina de 
internet a Comunei Șincai prin grija secretarului. 

 

 
  
                                                               PRIMAR 
                                                                                      HUZA GRIGORE 
 
 
 
Avizat pentru legalitate 
     SECRETAR 
Suciu  Ludovica Emilia 
    
                 

 
 

 


