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HOTARAREA NR. 16 
DIN 20.03.2020  

 
          privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie nr. 553/15.09.2017 emisa de 
FNGCIMM SA IFN aferenta proiectului “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN 

COMUNA CASIN, JUDETUL BACAU”  
 
             Consiliul local al comunei Casin, judetul Bacau, intrunit in sedinta extraordinara in data de 
20.03.2020, la care participa un numar de 9 consilieri locali din cei 13 in functie, luand in dezbatere; 
 Referatul de aprobare la acest proiect de hotarare prezentata de Primarul comunei Casin, 
nr.2208/20.03.2020; 
din care reiese necesitatea prelungirii perioadei de valabilitate a proiectului “MODERNIZARE 
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CASIN, JUDETUL BACAU” si solicitarea  
prelungirii scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA IFN ; 
 Raportul compartimentului de resort si al comisiei de specialitate privind avizarea acestui 
proiect de hotarare, nr.2209/20.03.2020; 
             In temeiul prevederilor: 
- Art.2 din OUG nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii 
proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumente structurale ale 
Uniunii Europene alocate Romaniei; 
- Art.3 din OUG 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei 
fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii 
vietii si diversificarii economiei in zonele rurale; 
- Art.4 si art.5 din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 
79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin PNDR 
pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in 
zonele rurale; 
- Art.2 din Ordinul nr.21/21.01.2020 emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, 
publicat in MO PI 58/29.01.2020 privind stabilirea nivelului lunar al comisionului de garantare pe anul 
2020 pentru scrisorile de garantie reprezentand 110% sau, dupa caz, 100% din avansul acordat de 
AFIR de beneficiarii OUG 79/2009. 
- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Contractul de finantare nr. C0720RN00011610400008/09.06.2017, cu modificari si completari, 
incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale; 
- Nota explicativă nr. 1995/13.03.2020 inregistrata la CRFIR; 
            In temeiul art. 129 alin.2 lit.b, art.135 - 140 si art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 



 
                                                                    HOTARASTE: 
 

Art.1. Se aproba  solicitarea de prelungire a Scrisorii de garantie nr. 553/15.09.2017 emisa de  
FNGCIMM SA IFN,  în suma de 1.780.926,57 lei, reprezentand  100% din valoarea avansului  in 
suma de 1.780.926,57 lei prevazut in Contractul de finantare nr. C0720RN00011610400008/ 
09.06.2017, cu modificari si completari, cu valabilitate initiala 09.06.2020, pana la data de 09.12.2020. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari raspunde primarul comunei 
 Casin, judetul Bacau. 

Art.3. Prezenta hotarare prin grija secretarului general al comunei va fi comunicata: Institutiei  
Prefectului-Judetul Bacau, primarului si compartimentului buget,contabilitate, venituri si achizitii 
publice. 
   
 
                                                                                                                        
 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTA,                                       CONTRASEMNEAZA SECRETARUL 
     SBARCEA GHEORGHE                                                     GENERAL AL  COMUNEI, 
                                                                                         POPESCU MONICA FLORINELA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotararea a fost adoptata cu 9 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 ”abtineri “.  
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