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 HOTĂRÂREA NR.36  

             privind aprobarea solicitării Scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a 
Creditului Rural  SA (F.G.C.R -IFN   SA ) pentru AVANSUL  ce se va acorda în baza  
contractului de finantare nerambursabila  nr . C 0760CN00011713900295 din 13.10.2017 
incheiat   cu AFIR ,  pentru suma de maxim 1112,055 mii lei pe o perioada de maxim 36 luni  
reprezentând avans din sursa nerambursabilă pentru implementarea proiectului 
“REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA 
PADURENI, COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI” 

” 
Având în vedere: 

 contractul de finanţare nr. C 0760CN00011713900295 din 13.10.2017 încheiat 
între A.F.I.R  – România şi Comuna PADURENI; 

 prevederile O.U.G. nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii si 
diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 prevederile H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea 
unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional 
de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea 
calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 prevederile Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 269/2012 
pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare; 

 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi d coroborat cu alin. 4, lit. b,  alin. 6, lit. a,  art. 
45, alin. 1, art. 61, art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5, alin. 6 şi 7 din Legea 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  



 
Consiliul local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui 

 
HOTĂRĂŞTE : 

          Art. 1  Aprobă solicitarea Scrisorii de garanţie de la Fondului de Garantare a 
Creditului Rural  SA  (FGCR-IFN  SA  )pentru garantarea unui AVANS  ce se va acorda in 
baza  contractului de finantare nerambursabila  nr . C 0760CN00011713900295 din 
13.10.2017 incheiat   cu AFIR ,  pentru suma de maxim 1112,055 mii lei pe o perioada de 
maxim 36 luni  reprezentând avans din sursa nerambursabilă , pentru implementarea 
proiectului “REABILITARE ŞI MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL IN 
LOCALITATEA PĂDURENI, COMUNA PĂDURENI, JUDEŢUL VASLUI” 

 
Art. 2  Aprobă valoarea Scrisorii de garanţie în cuantum de maxim  1112,055 mii lei , 

reprezentând 100% din valoarea AVANSULUI în sumă de  1112,055 mii leii. 
 
Art. 3  Aprobă numărul de maxim 36 luni de valabilitate a Scrisorii de garanţie. 
 
Art. 4 Aprobă data limită a valabilităţii Scrisorii de garanţie, respectiv 13.10.2020. 
 
Art. 5 Aprobă ca beneficiarul Scrisorii de garanţie să fie Agenţia pentru Finantarea 

Investitiilor Rurale- ROMANIA . 
 
Art. 6 Aprobă  comisionul de garantare de 0,05% pe luna din valoarea garantată ,  

perceput de Fondul  de Garantare a Creditului Rural  SA. 
 

         Art. 7. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 8 Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul VASLUI ; 
- Domnului DIACONU TEMISTOCLE – primarul comunei 

PADURENI                      
                       

                Preşedinte de şedinţă                                                               Contrasemnează               

                       Consilier                                                                            Secretar comună,             

                 Buciumaş Silviu              Munteanu Mirela  

                                                                                                       
Adoptata astazi  08.12.2017 

Cu un numar de   12 voturi”pentru”, din   12  consilieri prezenti la sedinta. 

 


