
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 2236/15.06.2021

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 
prelungirii Scrisorii de garantie nr 294 din 30 06 2020 de la FNGCIMM SA IFN in valoare 223 000 
lei

Considerente legale:
Având în vedere contractul de finatare nerambursabila nr. C1920074X218953706319/ 
30.09.2019  - cod contract PNDR 2014 – 2020 cu modificările și completările  ulterioare, in 
favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale,
-Proiectul hotărârii nr. 23/2021 privind solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garanție nr. 294/ 
30.06.2020   de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 223.000,00  lei in vederea garantării 
obligațiilor de plata a avansului de 223.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru 
implementarea proiectului intitulat: „ Achiziţionare tractor şi utilaje”, in baza contractului de 
finatare nerambursabila nr.  C1920074X218953706319/ 30.09.2019 - cod contract PNDR 2014 –
2020 cu modificările și completările ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor 
Rurale; -Hotărârea nr. 41/17.11.2020 privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie 
nr 303 din 21 07 2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare 320 000 lei.
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

Situatia in fapt:
Vazand ca Hotararea nr. 41/2020 prelungeste valabilitatea scrisorii de garantie pina in data de 
14 martie 2021, propunem 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 pana la finalizarea investiției, limită 30.09.2022
Suma care va fi suportată de Consiliul local este de 1338 lei, calculată astfel223.000,00 lei x 
100% x 12 luni x 0,05%/luna = 1.338,00 lei
Comisionul va fi achitat catre Beneficiar FNGCIMM SA IFNCUI  14367083 cod IBAN RO69 
TREZ 7005 069X XX00 6198 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti – obiectul platii: C/val 
plata comision de garantare prelungire SG restituire avans  M 19.2

         Pentru aceste motive PROPUN



Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 30.09.2022  a Scrisorii de Garantie nr. 294/ 
30.06.2020    de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 223.000,00  lei,  in vederea garantarii 
obligatiilor de plata a avansului de 223.000,00 lei  din fondurile nerambursabile pentru 
implementarea proiectului intitulat: „ Achiziţionare tractor şi utilaje”, in baza contractului de 
finatare nerambursabila nr.  C1920074X218953706319/ 30.09.2019 - cod contract PNDR 2014 
– 2020 cu modificările și completările ulterioare, in favoarea Agenției pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale.
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;
- 	FNGCIMM SA IF; 
- A	FIR:
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;
Primarul Comunei  Beba Veche, județul Timiș va duce la indeplinire prevederile prezentei 
Hotărâri.

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr.

                    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 prelungirii Scrisorii de garantie 
nr 294 din 30 06 2020 de la FNGCIMM SA IFN in valoare 223 000 lei

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

Având în vedere contractul de finatare nerambursabila nr. C1920074X218953706319/ 
30.09.2019  - cod contract PNDR 2014 – 2020 cu modificările și completările  ulterioare, 
in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale,
-Proiectul hotărârii nr. 23/2021 privind solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garanție nr. 
294/ 30.06.2020   de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 223.000,00  lei in vederea 
garantării obligațiilor de plata a avansului de 223.000,00 lei din fonduri nerambursabile 
pentru implementarea proiectului intitulat: „ Achiziţionare tractor şi utilaje”, in baza 
contractului de finatare nerambursabila nr.  C1920074X218953706319/ 30.09.2019 - cod 
contract PNDR 2014 – 2020 cu modificările și completările ulterioare, in favoarea 
Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale; -Hotărârea nr. 41/17.11.2020 privind 
aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie nr 303 din 21 07 2017 de la 
FNGCIMM SA IFN in valoare 320 000 lei.
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



          

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



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie nr 294 din 30 06 2020 de la 
FNGCIMM SA IFN in valoare 223 000 lei am analizat in sedinta acest proiect, 
constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
2236/15.06.2021
	
Constatand ca:

	Comisia de activități și prognoze 
financiare, economie, buget, impozite și 
taxe, juridică și de disciplină, 
administrarea domeniului public și 

AVIZ FAVORABIL

Având în vedere contractul de finatare nerambursabila nr.  
C1920074X218953706319/ 30.09.2019  - cod contract PNDR 2014 – 2020 cu 
modificările și completările  ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale,

-Proiectul  hotărârii nr. 23/2021 privind solicitarea de prelungire a Scrisorii de 
Garanție nr. 294/ 30.06.2020   de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 
223.000,00  lei in vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de 
223.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului 
intitulat: „ Achiziţionare tractor şi utilaje”, in baza contractului de finatare 
nerambursabila nr.  C1920074X218953706319/ 30.09.2019 - cod contract 
PNDR 2014 – 2020 cu modificările și completările ulterioare, in favoarea 
Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale;
-Hotărârea nr. 41/17.11.2020 privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de 
garantie nr 303 din 21 07 2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare 320 000 lei.

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



Președinte, TERLAI PAVEL- DANIEL

Secretar,     BICAN AURELIAN

Membrii:     TIFAN  MIKLOS

                    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.



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) 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 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 2236/15.06.2021 
         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;

privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie nr 294 din 30 
06 2020 de la FNGCIMM SA IFN in valoare 223 000 lei

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 25/08.07.2021

          Având în vedere contractul de finatare nerambursabila nr.  
C1920074X218953706319/ 30.09.2019  - cod contract PNDR 2014 – 2020 cu modificările 
și completările  ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale,

          -Proiectul  hotărârii nr. 23/2021 privind solicitarea de prelungire a Scrisorii de 
Garanție nr. 294/ 30.06.2020   de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 223.000,00  lei in 
vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de 223.000,00 lei din fonduri 
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „ Achiziţionare tractor şi utilaje”, 
in baza contractului de finatare nerambursabila nr.  C1920074X218953706319/ 
30.09.2019 - cod contract PNDR 2014 – 2020 cu modificările și completările ulterioare, in 
favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale;
-Hotărârea nr. 41/17.11.2020 privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie nr 
303 din 21 07 2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare 320 000 lei.

          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 30.09.2022  a Scrisorii de 



Garantie nr. 294/ 30.06.2020    de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 223.000,00  lei,  
in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 223.000,00 lei  din fondurile 
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „ Achiziţionare tractor şi 
utilaje”, in baza contractului de finatare nerambursabila nr.  C1920074X218953706319/ 
30.09.2019 - 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; 
- A	FIR:
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

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

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
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

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;


