
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 2024/4.07.2022

E X P U N E R E   DE    M O T I V 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 din 4.07.2022 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;

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 30.03.2023  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. 
Primarul Comunei  Beba Veche, județul Timiș va duce la indeplinire prevederile prezentei 
Hotărâri. Prezenta hotarare se comunică: - Institutiei Prefectului- judetul Timis, - Primarului 
comunei Beba Veche; -  FNGCIMM SA IF;  - A FIR: - Afisare la sediul institutiei; - Publicare 
online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local 

         Initiator Ioan Bohancanu
         Primar



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 2024/4.07.2022

                                                                                APROB PRIMAR,
                                                                                                              Ioan Bohancanu

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

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 6 luni x 0,05%/luna = 669,00 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

         Se avizează favorabil prezentarea spre adoptare a proiectului de hotărâre anexat.

Intocmit
Secretar general



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 2025/4.07.2022

                    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 din 4.07.2022 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;

          

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

Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE



                    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. 2024/4.07.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 2025/4.07.2022
	
Constatand ca:

Președinte, TERLAI PAVEL- DANIEL

Secretar,     BICAN AURELIAN

Membrii:     TIFAN  MIKLOS

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

                    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

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 din 4.07.2022 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;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor 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. 2024/4.07.2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 2025/4.07.2022
         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. 37/04.07.2022

          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 din 4.07.2022 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;

Articolul 1 - Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 30.03.2023  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 - Primarul Comunei  Beba Veche, județul Timiș va duce la indeplinire 
prevederile prezentei Hotărâri.



Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- 	FNGCIMM SA IF; 
- A	FIR:
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

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 absolute a 
consilierilor locali în functie.

Articolul 139 Adoptarea hotararilor consiliului local
(3) Se adopta cu majoritatea absoluta prevazuta la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali in 
functie urmatoarele hotarari ale consiliului local:
a) hotararile privind bugetul local;
b) hotararile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii;
c) hotararile prin care se stabilesc impozite si taxe locale;
d) hotararile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala 
sau de cooperare transfrontaliera;
e) hotararile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea 
teritoriului;
f) hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane 
juridice romane sau straine;
g) hotararile privind administrarea patrimoniului;
h) hotararile privind exercitarea atributiilor prevazute la art. 92; (*Participarea cu capital 
sau cu bunuri)
i) alte hotarari necesare bunei functionari a consiliului local, stabilite prin legi speciale 
sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

Art.5 lit. cc) majoritatea absoluta - primul numar natural strict mai mare decat jumatate 
din totalul membrilor in functie ai organului colegial;


