
ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 17.11.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr.  2509/10.11.2020 
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de activități și prognoze financiare, 
economie, buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului 
public și privat, realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL-DANIEL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) lit. b), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie nr 303 din 21 
07 2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare 320 000 lei

HOTĂRÂRE

          Având în vedere contractul de finatare nerambursabila nr.  
C0760CN00011653700166/14.06.2017 - cod contract PNDR 2014 – 2020 cu modificările 
și completările  ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale,

          -	Proiectul de hotarare din40/2020 privind solicitarea de prelungire a Scrisorii de 
Garanție nr. 303/ 21.07.2017  de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 320.000,00  lei in 
vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de 320.000,00 lei din fonduri 
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Dotarea căminelor culturale 
din comuna Beba Veche și Cherestur, județul Timiș ”, in baza contractului de finatare 
nerambursabila nr.  C0760CN00011653700166/14.06.2017 - cod contract PNDR 2014 – 
2020 cu modificările și completările  ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale;
-Hotărârea nr. 23/23.03.2020 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de 
Garantie de la F N G C I M M SA IFN pentru realizarea investitiei Dotarea caminelor 
culturale din comuna Beba Veche si Cherestur judetul Timis care are valabilitate până în 
14.12.2020,

          Conform cu 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, ale -	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 și 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 prelungirii pana la data de 14.03.2021  a Scrisorii de 
Garantie nr. 303/ 21.07.2017  de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 320.000,00  lei,  in 
vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 320.000,00 lei  din fondurile 



nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „ Dotarea căminelor culturale 
din comuna Beba Veche și Cherestur, județul Timiș  ”, in baza contractului de finatare 
nerambursabila nr. C0760CN00011653700166/14.06.2017 - cod contract PNDR 2014 – 
2020 cu modificările și completările  ulterioare, in favoarea Agenției pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale.

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.

Articolul 3 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- 	FNGCIMM SA IF; 
- 	FIR:
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Articolul 4 - Primarul Comunei  Beba Veche, județul Timiș va duce la indeplinire 
prevederile prezentei Hotărâri.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA- TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 17.11.2020
Nr.41

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 11 consilieri prezenți.
Absenti:
Situatie vot consilieri:
Ardelean Gheorghe- Abtinere; 



CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 41/2020

Nr. crt OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

6

1 3

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
     1)   art. 139 alin. (1): În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după 
caz.;
     2)   art. 197 alin. (2): Hotărârile consiliului local se comunică primarului.;
     3)   art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 
mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
     4)   art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
     5)   art. 199 alin. (1): Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 
mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
     6)   art. 198 alin. (1): Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
     7  ) art. 199 alin. (2): Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li 
se adresează. 
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Adoptarea hotărârii 1)  1

Comunicarea către primarul comunei  2)  2

Comunicarea către prefectul județului  3)  3

Aducerea la cunoștință publică  4+5)  4

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  4+5)  5

Hotărârea devine obligatorie  6) sau produce efecte juridice  7), după caz  
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