
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA SÂN ANDREI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 64 
din 30.09.2021

privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanţie nr. 356/27.07.2017 de la 
FNGCIMM SA IFN in valoare de 2.200.000.00 lei in vederea garantării obligaţiilor de plata a 
avansului de 2.200.000.00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului 

intitulat -., Modernizare drumuri agricole in comuna Sînandrei ”

Consiliul Local al Comunei Sănandrei, judeţul Timiş, reunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 8162 din 24.09.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a 
Scrisorii.de Garanţie nr. 356/27.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 2.200.000.00 
lei in vederea garantării obligaţiilor de plata a avansului de 2.200.000,00 lei din fonduri 
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „ Modernizare drumuri agricole in 
comuna Sînandrei ", in baza contractului de finanţare nerambursabila nr. 
C0430A000011653700019/16.05.2017 - cod contract PNDR 2014 -  2020 cu modificările si 
completările ulterioare, in favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, iniţiat de 
primarul Comunei Sânandrei-domnul Coman Claudiu-Florin;
- Referatul nr. 8161/24.09.2021 pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind solicitarea de
prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 356/27.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 
2.200.000.00 lei in vederea garantării obligaţiilor de plata a avansului de 2.200.000,00 lei din 
fonduri. nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „ Modernizare drumuri 
agricole in comuna Sînandrei ", in baza contractului de finanţare nerambursabila nr.
C0430A000011653700019/16.05.2017 - cod contract PNDR 2014 -  2020 cu modificările si 
completările ulterioare, in favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;
-Raportul de specialitate nr. 8163/24.09.2021 la proiectul de hotărâre solicitarea de prelungire a 
Scrisorii de Garanţie nr. 356/27.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 2.200.000,00 
lei in vederea garantării obligaţiilor de plata a avansului de 2.200.000,00 lei din fonduri 
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „ Modernizare drumuri agricole in 
comuna Sînandrei ", in baza contractului de finanţare nerambursabila nr.
C0430A000011653700019/16.05.2017 - cod contract PNDR 2014 -  2020 cu modificările si 
completările ulterioare, in favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, întocmit de 
inspector Botan Veronica;
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1; '* -*

în conformitate cu prevederile: * -»
-art. 3 lit. c), art. 8 alin (2)-(3) şi pct 11.1 din Anexa nr. 6 la H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 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 şi diversificării 
economiei în zonele rurale;
- art. 1 din 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 şi diversificării economiei în zonele rurale;

în temeiul prevederilor art. 139 (1) şi ale art. 196 (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind 
Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă solicitarea prelungirii pană la data de 16.02.2022 a Scrisorii de Garanţie 
nr. 356/27.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 2.200.000.00 lei, în vederea 
garantării obligaţiilor de plata a avansului de 2.200.000,00 lei din fondurile nerambursabile 
pentru implementarea proiectului intitulat: „Modernizare drumuri agricole in comuna 
Sînandrei ", in baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. 
C0430A000011653700019/16.05.2017 - cod contract PNDR 2014 -  2020 cu modificările si 
completările ulterioare. în favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.



Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş;
- Primarului Comunei Sânandrei;
- Compartimentului Achiziţii Publice şi Contracte;
-AFIR-CRFIR 5 Vest;

- FNGCIMM SA IFN;
- Cetăţenilor prin afişare la avizier şi publicare pe site-ul propriu http://www.primaria-

Sânandrei.

sinandrei.ro.

PREŞEDINTE DE Ş/DINŢÂ,
Lucian Nasta

DE Ş.
Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL,
Diana-Andreea Muntean
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