
  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului 

proiectului: ”Extindere Rețea de canalizare menajeră în Comuna Suseni, județul Harghita 

– Etapa II” 

 

 

 Consiliul Local al Comunei Suseni în întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 25 

iunie 2020, 

  

 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare a Primarului Comunei Suseni nr. 1835/2020 referitor la 

aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: 

”Extindere Rețea de canalizare menajeră în Comuna Suseni, județul Harghita – Etapa II”; 

- Raportul Compartimentului de specialitate nr. 1836/2020 şi Raportul de avizare al 

Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului 

local al Comunei Suseni; 

- Contractul de finanțare nr. C 0720AM00021572100438/08.03.2017 pentru acordarea 

ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală 

pentru realizarea investiției: ”Extindere Rețea de canalizare menajeră în Comuna Suseni, 

județul Harghita – Etapa II”,  Actele adiționale nr. 1/06.06.2017, nr. 2/25.09.2017, nr. 

3/24.05.2018, nr. 4/05.07.2018, nr. 5/03.02.2020 și nr. 6/25.05.2020 la Contract;  

 Luând în considerare prevederile: 

 - O.U.G. nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

 - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri 

pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea 

spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificarea economiei în zonele rurarele cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a O.U.G. nr. 79/2009 cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 869/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile 

aferente politicii agricole comune; 

 - Nota explicativă pentru modificarea contractului de finanțare înregistrat la Adresa 

Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale sub nr. SIBA – 4568/10.06.2020 privind 

prelungirea contractului de finanțare;  



  

- Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general 

de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat; 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aprobat de către Comisia 

Europeană prin Decizia nr. C (2015) 3508 din 26 mai 2015; 

- Ghidul solicitantului Submăsurii 7.2 Investiţii în crearea şi modernizarea 

infrastructurii de bază la scară mică; 

 - Legii nr. 273/2006 , privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 12/2020 privind aprobarea 

Bugetului local al Comunei Suseni pe anul 2020, cu rectificările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 21/2020 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru 

anul 2020; 

 În temeiul art. 129 alin. (1), alin. 2 lit. ”b”, alin. (4) lit. ”b”, alin. (14), art. 139 alin. (3) lit. 

b” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

HOTĂRĂŞTE 

  

Art. 1. Se aprobă solicitarea prelungirii scrisorii de garanţie  nr. 603/26.09.2017 emisă 

de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN 

în vederea garantării avansului pentru Proiectul ”Extindere Rețea de canalizare menajeră în 

Comuna Suseni, județul Harghita – Etapa II” în valoare de 1.320.785,00 lei, reprezentând 

100 % din valoarea avansului solicitat în sumă de 1.320.785,00 lei până la data de 23.03.2021. 

Art. 2. Se aprobă modelul Acordului de garantare și a Acordului de garantare a 

Comisionului datorat, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează dl. Egyed 

József, primarul Comunei Suseni. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita; 

Primarului Comunei Suseni, Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru 

Intreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN, Compartimentului contabilitate şi va fi adusă la 

cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul Primăriei şi prin publicarea pe pagina de internet 

a Comunei Suseni prin grija secretarului. 

 

Nr. 49 

din 25 iunie 2020  
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