
 

 R  O  M  A  N  I  A 
    JUDETUL BACAU  

 PRIMARIA  COMUNEI   CASIN 
Comuna Casin , Judetul Bacau , tel: 0234/331030 , fax : 0234/331067, e-mail : 

primaria_casin@yahoo.com 

                   
 

PROIECT  DE  HOTARARE 
  

          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”  
 
            Primarul comunei Casin, judetul Bacau, avand in vedere; 
 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; 
 
                                                                    PROPUNE : 
 



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. 
   
 
                                                                                                                        
 
 
            PRIMAR,                                                             CONTRASEMNEAZA SECRETARUL 
     SOROIU DANIEL                                                               GENERAL AL  COMUNEI, 
                                                                                         POPESCU MONICA FLORINELA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMANIA  



JUDETUL BACAU  
COMUNA CASIN  
Nr. 2208/ 20.03.2020  
 
 
 
 
                          REFERAT DE APROBARE 
 
PRIVIND PROIECTUL DE HOTARARE 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 “ 
 

Stimate doamne si domni consilieri , 
In Comuna Casin, judetul Bacau se afla in derulare Contractul de finantare nr. C 

0720RN00011610400008 din 09.06.2017 , privind “ MODERNIZARE  DRUMURI DE INTERES 
LOCAL IN COMUNA CASIN, JUDETUL BACAU “ Acest Contract are ca si durata aprobata pentru 
derularea si finalizarea investitiei 36 de luni.  
 

Avand in vedere problemele  majore aparute , prin care  majoritatea agentilor economici suspenda 
sau isi restrictioneaza activitatea , datorita pandemiei cu Covid - 19 , am solicitat  si am depus 
documentatie la AFIR Romania SA pentru prelungirea acestui contract cu 6 luni , adica pana la data de 
09.12.2020.  La documentatia depusa , Afir Romania SA a solicitat ca si informatii suplimentare : 
- Scrisoarea de garantie bancara prelungita pana la data de 09.12.2020 , avand ca termen de 
depunere 10 zile lucratoare de la data solicitarii lor 19.03.2020 .  
 
Urgenta consta in faptul ca pentru a se prelungi - Scrisoarea de garantie bancara prelungita pana la 
data de 09.12.2020, este necesar a se realiza demersuri la Fondul National de garantare a creditelor 
pentr IMM , institutia statului care a emis si va prelungi acest document . Unul din documentele 
necesare este aprobarea prin HCL a prelungirii   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 “.  FNGCIMM va emite aceasta prelungire in 
termen de 3 zile , astfel incat in cele 10 zile lucratoare sa fie suficient timp sa ajunga documentatia la 
AFIR .  
 
  Fata de cele aratate mai sus , pentru aceste considerente , supun aprobarii Consiliului Local Casin , 
propunerea de aprobare a proiectului de hotarare in forma prezentata !  
 
 
                            PRIMARUL  COMUNEI  CASIN  
                                 Ec. DANIEL SOROIU  
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA  
JUDETUL BACAU  
COMUNA CASIN  
COMPARTIMENTUL TEHNIC  
Nr. 2209/ 20.03.2020  
 
 
                          RAPORT DE SPECIALITATE  
 
privind proiectul de hotarare 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 “ 
 
 

Stimate doamne si donmi consilieri , 
In Comuna Casin, judetul Bacau se afla in derulare Contractul de finantare nr. C 

0720RN00011610400008 din 09.06.2017 , privind “ MODERNIZARE  DRUMURI DE INTERES 
LOCAL IN COMUNA CASIN, JUDETUL BACAU “ Acest Contract are ca si durata aprobata 
pentru derularea si finalizarea investitiei 36 de luni.  
 

Avand in vedere problemele  majore aparute , prin care  majoritatea agentilor economici suspenda 
sau isi restrictioneaza activitatea din cauza pandemiei cu Covid - 19 , am solicitat  si am depus 
documentatie la AFIR Romania SA pentru prelungirea acestui contract cu 6 luni , adica pana la data de 
09.12.2020. Documentatia depusa a fost inregistrata la AFIR sub numarul 2635/ 16.03.2020.  La 
documentatia depusa , Afir Romania SA a solicitat ca si informatii suplimentare prin Scrisoarea de 
solicitare a informatiilor suplimentare cu numarul 2784 / 18.03.2020 , urmatorul document :  
- Scrisoarea de garantie bancara prelungita pana la data de 09.12.2020 , 
Termenul de depunere al documentului la CRFIR 1 N-E Iasi este de  10 zile lucratoare de la data 
solicitarii lor si transmisa noua - Comunei Casin , data de 19.03.2020 .  
 

Urgenta  acestei aprobari , consta in faptul ca pentru a se prelungi - Scrisoarea de garantie 
bancara  pana la data de 09.12.2020, este necesar a se realiza demersuri la Fondul National de 
garantare a creditelor pentr IMM , institutia statului care a emis si va prelungi acest document . 
Unul din documentele necesare este aprobarea prin HCL a prelungirii   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 “.  FNGCIMM va 
emite aceasta prelungire in termen de 3 zile , astfel incat in cele 10 zile lucratoare sa fie suficient timp 
sa ajunga documentatia la AFIR .Romania SA - CRFIR 1 N-E Iasi .  
 
  Fata de cele aratate mai sus , compartimentul de specialitate afirma ca exista premisele legale pentru 
a se aproba acest proiect astfel incat, proiectul in forma prezentata  se  supune  aprobarii Consiliului 
Local Casin ! 
 
 
                            Compartimentul Tehnic - Urbanism   
                              Ing. Mihaela Magureanu  
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA CAŞIN 
CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget finante, administrarea domeniului public si privat al     
comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, 
servicii si comert. 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 

          Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget- 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, analizand proiectul de hotarare 
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” , in conformitate 
cu prevederile art.125 si art.136 alin.6 si alin.7 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotarare/ 
respingerea proiectului de hotarare. 
  

 
 

Comisia : 
 

1.Rosu Constantin ………………………….. 
2.Nichifor Adina……………………………. 
3.Geandra Stefan……………………………… 
4.Coman Gheorghe..………………………. 
5.Zarnescu Gheorghe.……………………….. 
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