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H O T Ă R Â R E A  nr. 16 /2016 

privind aprobarea  valorii de investitie a proiectului  “Proiect integrat în comuna Pădureni – 

staţie tratare apă potabilă în sat Pădureni, com. Pădureni, judeţul Vaslui şi extindere reţea 

canalizare menajeră în sat Pădureni”,  

solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA IFN 

  

Avand in vedere expunerea de motive la acest proiect de hotarare prezentata de Primarul 

comunei Padureni, judetul Vaslui; 

Vazand raportul compartimentului de resort si al comisiei de specialitate privind 

avizarea acestui proiect de hotarare: 

             In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin 4 lit.”d”, art.45 alin.(1) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001,republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Padureni, judetul Vaslui; 

 

H O T A R A S T E 

             Art.1.- Se aproba solicitarea de prelungire a Scrisorii de garantie nr. 310 din 27.08.2015 

emisa de FNGCIMM SA IFN, pentru o perioada de 3 luni, pana la data de 29.09.2016 in suma de 

313.463,70 lei, reprezentand 110% din valoarea avansului in suma de 284.967,00 lei, in vederea 

implementarii proiectului „Proiect integrat în comuna Pădureni – staţie tratare apă potabilă în sat 

Pădureni, com. Pădureni, judeţul Vaslui şi extindere reţea canalizare menajeră în sat Pădureni”, 

in baza contractului de finantare nr. C413322011213999411/29.08.2014 - cod contract FEADR 

2007 – 2013, C1920322T211213999411/29.08.2014 - cod contract FEADR 2014 - 2020 si a 

actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.  

Art.2.- Primarul comunei Padureni si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

 Art.3.- Prezenta hotarare prin grija secretarului comunei va fi comunicata: Institutiei 

Prefectului - judetul Vaslui , primarului si compartimentului financiar-contabil                                                                  

Padureni,  18 martie 2016 

 

Presedinte sedinta, 

    Consilier,                         Contrasemneaza, 

                       Sandu Andrian                                                 Secretarul comunei, 

                    Pascaru Gina 

 
 
Adoptată în şedinţa din data de 18 martie 2016 
Cu un număr de 11  voturi din numărul total de 11 consilieri în prezenti. 
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E X P U N E R E   DE   M O T I V E 

privind aprobarea  valorii de investitie a proiectului  “Proiect integrat în comuna Pădureni – 

staţie tratare apă potabilă în sat Pădureni, com. Pădureni, judeţul Vaslui şi extindere reţea 

canalizare menajeră în sat Pădureni”,  

solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA IFN 

 

 

Stimati consilieri, 

   In conformitate cu prevederile art.36. alin.2 si 4, lit.''b'' si art.45 din Legea nr.215/2001, 

din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata; 

Avand in vedere necesitatea aprobarii prelungirii valabilităţii Scrisorii de garanţie nr. 310 din 

27.08.2015 până la data de 29.09.2016  astfel: 

 

1. Data-limită de executare a proiectului conform contractului este 29.09.2016 . 

2. Valoarea scrisorii de garanţie este de 313.463,70 lei, reprezentând 110% din valoarea avansului în 

sumă de 284.967,00 lei.  

3. Data-limită a valabilităţii iniţiale a scrisorii de garanţie este 29.06.2016. 

4. Numărul de luni de valabilitate pentru care se solicită prelungire este de  3 luni. 

5. Data-limită noua a valabilităţii scrisorii de garanţie este 29.09.2016 . 

6.  Comisionul de garantare aferent prelungirii Scrisorii de garanţie nr. 310 din 27.08.2015 în sumă 

de 470,20 lei s-a plătit integral conform OP anexat (în copie).  

Propun aprobarea  valorii de investitie a proiectului  “Proiect integrat în comuna 

Pădureni – staţie tratare apă potabilă în sat Pădureni, com. Pădureni, judeţul Vaslui şi extindere 

reţea canalizare menajeră în sat Pădureni”, solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din 

partea FNGCIMM SA IFN.

 

 

    

PRIMAR 

Diaconu Temistocle 
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COMISIA DE SPECIALIZARE 
 

 

A V I Z, 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-financiara, buget, finante, agricultura, 

protectia mediului, servicii si comert intrunita in data de 18 martie 2016 a dezbatut  proiectul de 

hotarare privind aprobarea  valorii de investitie a proiectului  “Proiect integrat în comuna 

Pădureni – staţie tratare apă potabilă în sat Pădureni, com. Pădureni, judeţul Vaslui şi extindere 

reţea canalizare menajeră în sat Pădureni”, solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din 

partea FNGCIMM SA IFN. 

Proiectul de hotarare propus respecta prevederile OUG nr.64/2007 privind datoria publica, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

Comisia avizeaza proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator si propune aprobarea 

in sedinta din data de 18 martie 2016. 
 

Presedinte, 

Mihai Cornelia 
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Raport de specialitate 

privind aprobarea  valorii de investitie a proiectului  “Proiect integrat în comuna Pădureni – 

staţie tratare apă potabilă în sat Pădureni, com. Pădureni, judeţul Vaslui şi extindere reţea 

canalizare menajeră în sat Pădureni”, solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din 

partea FNGCIMM SA IFN 

 

 

Domnilor consilieri, 

        

  Compartimentul de specialitate financiar contabil din cadrul consiliului local comunal 

Padureni, judetul Vaslui, considera necesar si oportun  aprobarea solicitarii de prelungire a 

Scrisorii de garantie nr. 310 din 27.08.2015 emisa de FNGCIMM SA IFN, pentru o perioada de 3 

luni, pana la data de 29.09.2016 in suma de 313.463,70 lei, reprezentand 110% din valoarea 

avansului in suma de 284.967,00 lei, in vederea implementarii proiectului „Proiect integrat în 

comuna Pădureni – staţie tratare apă potabilă în sat Pădureni, com. Pădureni, judeţul Vaslui şi 

extindere reţea canalizare menajeră în sat Pădureni”, in baza contractului de finantare nr. C 

413322011213999411 din 29.08.2014 si a actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru 

Finantarea Investitiilor Rurale.  
  In conformitate cu prevederile art.36. alin.2 si 4, lit.''b'' si art.45 din Legea nr.215/2001, din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001, republicata; 

Avand in vedere prevederile: 

- OUG nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 

prevederile HG nr.9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a 

imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Propun aprobarea acestui proiect  privind valorea de investitie a proiectului  “Proiect 

integrat în comuna Pădureni – staţie tratare apă potabilă în sat Pădureni, com. Pădureni, judeţul 

Vaslui şi extindere reţea canalizare menajeră în sat Pădureni”, solicitarea de prelungire a 

scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA IFN.                                             

 

                                                                                   

Compartiment financiar contabil, 

                                                                                                                   Diaconu Timi
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PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea  valorii de investitie a proiectului  “Proiect integrat în comuna Pădureni – 

staţie tratare apă potabilă în sat Pădureni, com. Pădureni, judeţul Vaslui şi extindere reţea 

canalizare menajeră în sat Pădureni”,  

solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA IFN 

  

Avand in vedere expunerea de motive la acest proiect de hotarare prezentata de Primarul 

comunei Padureni, judetul Vaslui; 

Vazand raportul compartimentului de resort si al comisiei de specialitate privind avizarea 

acestui proiect de hotarare: 

             In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin 4 lit.”d”, art.45 alin.(1) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001,republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

               

Consiliul Local al comuneiPadureni, judetul Vaslui, 

 

HOTARASTE : 

 

             Art.1.- Se aproba solicitarea de prelungire a Scrisorii de garantie nr. 310 din 27.08.2015 

emisa de FNGCIMM SA IFN, pentru o perioada de 3 luni, pana la data de 29.09.2016 in suma de 

313.463,70 lei, reprezentand 110% din valoarea avansului in suma de 284.967,00 lei, in vederea 

implementarii proiectului „Proiect integrat în comuna Pădureni – staţie tratare apă potabilă în sat 

Pădureni, com. Pădureni, judeţul Vaslui şi extindere reţea canalizare menajeră în sat Pădureni”, 

in baza contractului de finantare nr. C413322011213999411/29.08.2014 - cod contract FEADR 

2007 – 2013, C1920322T211213999411/29.08.2014 - cod contract FEADR 2014 - 2020 si a actelor 

aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.  

Art.2.- Primarul comunei Padureni si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

 

 Art.3.-Prezenta hotarare prin grija secretarului comunei va fi comunicata: Institutiei 

Prefectului - judetul Vaslui, primarului si compartimentului financiar-contabil. 

                                                                        

    Padureni, 18 martie 2016 

                             Primar, 

                   Diaconu Temistocle 

 

                                                                                                      Avizat pentru legalitate 

                                                                                                                  Secretar, 

                                                                                                            Pascaru Gina 

 


