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PRIMAR

 
P R O I E C T     D E    H O T Ă R Î  R E

privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea  
F.N.G.C.I.M.M.S.A.IFN în vederea obținerii avansului  pentru proiectul 
IMBUNĂTĂȚIREA REȚELEI DE DRUMURI COMUNA SUDIȚI 
JUDEȚUL IALOMIȚA,
finanțat din  fonduri europene nerambursabile-prin PNDR-Măsura 413 
prin 322.

  
Primarul  comunei Sudiți județul Ialomița,
Avînd în vedere:
Raportul compartimentului  de specialitatre, inregistrat la nr.3630  din  28.07.2014;
Contractul de finanțare nerambursabilă  nr.C413322011232312005 /12.12.2013,încheiat 
cu APDRP, și anexele la acesta,
Actul adițional  nr. 1/21.07.2014 la contractul  de finanțare susmenționat , pentru 
acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile programului național de 
dezvoltare Rurală,România,
HCL nr. 39 din 30.07.2014 ,pentru aprobarea bugetului final pentru pentru proiectul 
IMBUNĂTĂȚIREA REȚELEI DE DRUMURI COMUNA SUDIȚI JUDEȚUL 
IALOMIȚA, finanțat din  fonduri europene nerambursabile-prin PNDR-Măsura 413 prin 
322.
-Programul Național de Dezvoltare Rurală –Măsura 322-« «Renovarea și dezvoltarea 
satelor, »

In conformitate cu:
-art.2 din OUG nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru 

beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia romînească,finanțate din 
instrumentele structurale ale UE alocate României,

-art. 3 din OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbției fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural 
prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale,

-art.4 și 5 din HG nr. 1262/2009 pentru aprobarea NM de aplicare a OUG nr. 
79/2009 privind reglemengtarea unor măsuri  pentru stimularea absorbției fondurilor 
alocate prin PNDR pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității 
vieții și diversificării economiei în zonele rurale,

Ținînd seama de prevederile legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare,

Prevederile art. 44-48 din OG 35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru 
de organizare și funcționare a consiliilor locale,

In temeiul:-art. 36 alin.(4)  și 45 alin. (6) , din legea nr. 215/23.04.2001 privind 
administratia publica locala,republicata, aminițiat  prezentul



P R O I E C T      D E     H O T A R Î R E 

Art.1. Aprobarea  solicitării scrisorii de garanție din partea F.N.G.C.I.M.M.S.A.IFN 
în favoarea APDRP,pentru suma de 147.400 lei ,reprezentînd 110 % din valoarea 
avansului de 134.000 lei,necesar realizării investiției publice de interes local  
IMBUNĂTĂȚIREA REȚELEI DE DRUMURI COMUNA SUDIȚI JUDEȚUL 
IALOMIȚA, prin care s-a obținut finanțarea în baza Programului Național de Dezvoltare 
Rurală (PNDR) -Măsura 413 prin 322 Renovarea și dezvoltarea satelor.

Art.2.-Aprobarea  plății  sumei de  1252,90 lei,reprezentînd  comisionul de garantare 
datorat, calculat conform prevederilor art. 7 lit. b din HG 1262/2009  (valoarea scrisorii 
de garanțție x 0,05 % x 17 luni de valabilitate a scrisorii de garanție).

Art.3.-Aprobarea  încheierii Acordului de garantare în favoarea FNGCIMM SA IFN 
în forma anexată prezentei hotărîri.

Art.4- Primarul comunei, dl. ȘINCAN VASILE ,compartimentul financiar contabil și 
achiziții publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Sudiți, vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărîri.

 Art.5. –Prezentul proiect de   hotarare se afiseaza  in locuri publice, se comunica de 
indata consilierilor care pot formula si depune amendamente,compartimentului 
contabilitate din cadrul Primariei ,dupa care va fi inscris pe ordinea de zi in vederea 
analizei si aprobarii de catre Consiliul local. 

INIȚIATOR,
PRIMARUL COMUNEI,ȘINCAN VASILE

Avizat pentru legalitate,
Secretarul comunei, VASILE IOANA

Sudiți,
28.07.  2014 
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