
ROMANIA 

JUDETUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINTESTI  

 

H O T A R A R E 
 

 privind aprobarea solicitarii de prelungire a  Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, pentru proiectul integrat finantat prin PNDR 
2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurala Submasura 7.2-Investitii in crearea 
si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica intitulat „Modernizare Gradinita program normal 
sat Maxenu  , comuna Ţinteşti , Judetul Buzău” 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINTESTI 

Avand in vedere : 

 

 Referatul de aprobare  al primarului comunei Tintesti prin care se propune aprobarea 
solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru 
Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA  pentru proiectul integrat prin Submasura 7.2-Investitii in 
crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica intitulat „Modernizare Gradinita program 
normal sat Maxenu  , comuna Ţinteşti , Judetul Buzău” inregistrat la nr.7385/13.10.2020 
 Raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.7386/13.10.2020 

 Avizul consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local inregistrat la 
nr.7387/13.10.2020 

 Prevederile HCL nr.38/25.08.2017 privind aprobarea  Scrisorii de Garantie de la 
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, 
pentru proiectul integrat finantat prin PNDR 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltarea Rurala Submasura Submasura 7.2-Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de 
baza la scara mica intitulat „Modernizare Gradinita program normal sat Maxenu  , comuna Ţinteşti , 
Judetul Buzău” 
 Contractul de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in 
conditiile PNDR-ului , pe baza cererii de finantare CO720EN00031521000652 /22.12.2016 
	 Proiectia	 bugetului	 local	 pentru	 perioada	 de	 valabilitate	 	 a	 scrisorii	 de	 garantie	
nr.571/20.09.2017	
	 Prevederile	 	OUG	nr.79/2009	 privind	 reglementarea	 unor	masuri	 pentru	 stimularea	 absobtiei	
fondurilor	 alocate	prin	 Programul	National	 pentru	Dezvoltare	Rurala	 pentru	 renovarea	 si	 dezvoltarea	
spatiului	 rural,prin	 cresterea	 calitatii	 vietii	 si	 diversificarii	 economiei	 in	 zonele	 rurale	 aprobata	 prin	
Hotararea	Guvernului	nr	1262/2009	;	
	 Prevederile	art.7	din	Anexa	nr.1	a	HG	nr.1262/2009	pentru	aprobarea	Normelor	Metodologice	
de	 aplicare	 a	 OUG	 nr.79/2009	 privind	 reglementarea	 unor	 masuri	 pentru	 stimularea	 absorbtiei	
fondurilor	alocate	prin	Programul	National	pentru	Dezvoltarea	Rurala	pentru	renovarea	si	dezvoltarea	
spatiului	rural	,	prin	cresterea		calitatii	vitetii	si	diversificarii	economiei	in	zonele	rurale	.	
	 Prevederile		art.129	alin(2)	,	lit	b)	si	lit	d)	coraborat	cu	alin	.(4)	lit.f)	din	O.U.G.nr.57/2019	privind	
Codul	Administrativ	;	
	 Luand	 in	 considerar	 dispozitiile	 Lgii	 nr.24/2000	 privind	 normele	 de	 tehnica	 legislativa	 la	
elaborarea	actelor	normative	republicata	,cu	modificarile	si	completarile	ulterioare	;	
	 In	temeiul	prevederilor		art.133	,	alin	.(1)	,	art	.139	,	alin	.(3)	lit.a)	precum	si	ale	art.196	zlin	(1)	,	
lit.a)	din	O.U.G.	nr.57/2019	privind	Codul	Administrativ	,		
 

 



H O T A R A S T E: 

 Art. 1. (1) Se aproba solicitarea de prelungire  a  Scrisorii de Garantie de la Fondul 
National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, pentru 
proiectul integrat finantat prin PNDR 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltarea Rurala Submasura 7.2-Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la 
scara mica intitulat „Modernizare Gradinita program normal sat Maxenu  , comuna Ţinteşti , Judetul 
Buzău” in valoare de 558.120 lei  
 Art.2. Se aproba plata integrala a  comisionului de garantare in valoare  de 3.528,72lei  
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii SA IFN 
Bucuresti	pentru perioada de valabilitate a Scrisorii de Garantare . 

 Art.3.Numarul de luni pentru care se solicita prelungirea termenului de valabilitate al 
scrisorii de garantare emisa de FNGGCIMM IFNSA Bucuresti este de 12luni ,respectiv de la   
22.12.2020 pana la 22.12.2021 pentru proiectul mentionat mai sus . 

           Art.4.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei 
Tintesti prin compartimentul impozite si taxe locale  din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Tintesti . 

 Art.5. Secretarul comunei Tintesti va comunica prezenta hotarare autoritatilor, 
persoanelor fizice si juridice interesate. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

VISTEANU DUMITRU                                                                    CONTRASEMNEAZA , 

                                                                                           PENTRU SECRETAR COMUNA 

PETRESCU SANDINA  

TINTESTI  

16.10.2020 

Nr.42 

 

 Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Tintesti in sedinta ordinara din data de 
16.10.2020 cu respectarea prevederilor art.139 alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind 
Codul Administrativ cu un  numar de ........ voturi pentru ,...... abtineri si ....... voturi impotriva , din numarul total de 
13 consilieri in functie si ......... consilieri prezenti la sedinta . 
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