
Judetul Timis
Comuna Beba Veche
PRIMAR

DOSARUL SEDINTEI DIN DATA DE

3  o c t o m b r i e  2 0 1 9

C O N T I N E:

Dispozitia de convocare;
Convocator;
Proces verbal de sedinta;

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la FNGCIMMSA-IFN initiat 
de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de hotarare 
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Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 2733/2019

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea solicitarii 
de prelungire a Scrisorii de Garantie de la FNGCIMMSA-IFN

Considerente legale:
-Avand in vedere Contractul de finantare nr. C0760CN00011653700166/14.06.2017 si a actelor 
aditionale ulterioare incheiate cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale – AFIR-
Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru 
stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru 
renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in 
zonele rurale; - H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea 
Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea 
absortiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala; - Prevederile art.20 
alin.(3) din OUG nr. 79/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite 
din Fondul European de garantare agricola, Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala, 
coroborat cu prevederile art.56 alin.(2) din regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al comisiei din 
15.12.2006 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului 
privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din FEADR, cu modificarile si completarile 
ulterioare

Situatia in fapt:
Datorita faptului ca termenul pana la care este valabila scrisoarea actuala de garantie expira la 
14.12.2019 este neaparat necesara prelungirea scrisorii de garantie de la Fondul National de 
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN, in conformitate cu 
prevederile art. 3 din OUG 79/2009  solicitarea de prelungire pana in 14.06.2020, adica  pentru 6 
luni.
Contractului de finantare nr. C0760CN00011653700166/14.06.2017 si a actelor aditionale 
ulterioare incheiate cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale – AFIR - Prevederilor 
Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea 
absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si 
dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale; 
\- H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Ordonantei de 
Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor 
alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala; Art. 4. - Fondurile de garantare vor 
acorda scrisori de garantie pentru beneficiarii prevazuti la art. 3 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 79/2009 care au incheiat un contract de finantare nerambursabila/act aditional cu 
APDRP si nu inregistreaza credite restante la bancile comerciale la data solicitarii de acordare a 
scrisorilor de garantie. - Prevederilor art.20 alin.(3) din OUG nr. 74/2009 privind gestionarea 
fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul European de garantare agricola, 
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala, coroborat cu prevederile art.56 alin.(2) din 
regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al comisiei din 15.12.2006 de stabilire a normelor de aplicare a 
regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat 
din FEADR, cu modificarile si completarile ulterioare (3) In conformitate cu prevederile art. 56 
alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), cu 
modificarile si completarile ulterioare, cuantumul avansului nu poate depasi 50% din contributia 
financiara a Comunitatii Europene si contributia publica nationala. este necesara adoptarea unei 
hotărâri a Consiliului Local.
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         Pentru aceste motive PROPUN

Se aproba solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 303/21.07.2017 pana la data de 
14.06.2020 de la Fondul  National de  Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii 
S.A- IFN in conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2009, in favoarea AFIR, pentru valoarea de 
320.000,00 lei destinata acoperirii in proportie de 100% a sumei de 320.000,00 lei solicitata ca 
avans conform Contractului de finantare nerambursabila incheiat cu Agentia pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale, nr. C0760CN00011653700166/14.06.2017 si actele aditionale ulterioare, 
destinat realizarii investitiei: „Dotarea caminelor culturale din comuna Beba Veche si Cherestur, 
judetul Timis  ”.
Se aproba plata unui comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie acordata de 
Fondul National de  Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A- IFN.
Prezenta hotarare se comunică:- Institutiei Prefectului- judetul Timis, - Primarului comunei Beba 
Veche; - Afisare la sediul institutiei; - FNGCIMM SA IF, -AFIR, -Publicare pe site web 
http://bebaveche.myds.me/wordpress/;

Ioan Bohancanu
Primar

Intocmit
Secretar general

3



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 2734/2019

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de 
Garantie de la FNGCIMMSA-IFN

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

-Avand in vedere Contractul de finantare nr. C0760CN00011653700166/14.06.2017 si a 
actelor aditionale ulterioare incheiate cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii 
Rurale – AFIR- Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea 
unor masuri pentru stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de 
Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii 
vietii si diversificarii economiei in zonele rurale; - H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicarea Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind 
reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul 
National de Dezvoltare Rurala; - Prevederile art.20 alin.(3) din OUG nr. 79/2009 privind 
gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul European de 
garantare agricola, Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala, coroborat cu 
prevederile art.56 alin.(2) din regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al comisiei din 15.12.2006 
de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului 
privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din FEADR, cu modificarile si 
completarile ulterioare
         

Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului local.

Compartiment CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE
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                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la FNGCIMMSA-IFN 
am analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 2733/2019
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 2734/2019
	
Constatand ca:

Președinte, TOTH EDE

Secretar,     CIOBANU LIVIU

Membrii:     HORVATH STEFAN

Comisia de activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, juridică şi de disciplină

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

          -	Avand in vedere Contractul de finantare nr. 
C0760CN00011653700166/14.06.2017 si a actelor aditionale ulterioare incheiate cu 
Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale – AFIR-	Prevederile Ordonantei de 
Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei 
fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si 
dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in 
zonele rurale;
-	H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Ordonantei 
de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei 
fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala;
-	Prevederile art.20 alin.(3) din OUG nr. 79/2009 privind gestionarea fondurilor 
comunitare nerambursabile provenite din Fondul European de garantare agricola, 
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala, coroborat cu prevederile art.56 alin.(2) 
din regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al comisiei din 15.12.2006 de stabilire a normelor 
de aplicare a regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurala acordat din FEADR, cu modificarile si completarile ulterioare
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ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 4) lit. b) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 26 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin HCL 
nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 2733/2019  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 2734/2019
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la 
FNGCIMMSA-IFN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 37

          -	Avand in vedere Contractul de finantare nr. 
C0760CN00011653700166/14.06.2017 si a actelor aditionale ulterioare incheiate cu 
Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale – AFIR-	Prevederile Ordonantei de 
Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei 
fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si 
dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in 
zonele rurale;
-	H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Ordonantei 
de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei 
fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala;
-	Prevederile art.20 alin.(3) din OUG nr. 79/2009 privind gestionarea fondurilor 
comunitare nerambursabile provenite din Fondul European de garantare agricola, 
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala, coroborat cu prevederile art.56 alin.(2) 
din regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al comisiei din 15.12.2006 de stabilire a normelor 
de aplicare a regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurala acordat din FEADR, cu modificarile si completarile ulterioare

Articolul 1 - Se aproba solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 
303/21.07.2017  pana la data de 14.06.2020 de la Fondul  National de  Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A- IFN in conformitate cu prevederile 
OUG nr. 79/2009, in favoarea AFIR, pentru valoarea de 320.000,00 lei destinata 
acoperirii in proportie de 100% a sumei de 320.000,00 lei solicitata ca avans conform 
Contractului de finantare nerambursabila incheiat cu Agentia pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale, nr. C0760CN00011653700166/14.06.2017 si actele aditionale 
ulterioare, destinat realizarii investitiei: „Dotarea caminelor culturale din comuna Beba 
Veche si Cherestur, judetul Timis  ”.

Articolul 2 - Se aproba plata unui comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de 
garantie acordata de Fondul  National de  Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile 
Mici si Mijlocii S.A- IFN.
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Articolul 3 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
-	FNGCIMM SA IF,
-AFIR,
-Publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/;

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar

          Avizat spre legalitate
Sorin Giuroescu, Secretar General al comunei

Repartizat la: 
Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină, președinte TOTH EDE
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