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Proiect de hotărâre 
Nr.85  din 17.09.2019 

privind  aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 798/ 12.10.2017 de la 
FNGCIMM SA IFN in valoare de  900.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de 

plata a avansului de  900.000,00   lei din fonduri nerambursabile pentru 
implementarea proiectului intitulat - „Construire grădiniţă P+1E în comuna Dudeştii 

Noi, jud. Timiş” 
 
 
 

 

 

Inițiator: 
 

primar  
Alin-Adrian NICA 

Aviz favorabil 
secretar comună 

Avize necesare: 

ECOF 

 
 
 
 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  23.09.2019 
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REFERAT DE APROBARE 
nr. 6227 din 17.09.2019 

pentru P.H.C.L. privind  aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 798/ 
12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  900.000,00 lei in vederea garantarii 

obligatiilor de plata a avansului de  900.000,00   lei din fonduri nerambursabile 
pentru implementarea proiectului intitulat - „Construire grădiniţă P+1E în comuna 

Dudeştii Noi, jud. Timiş” 
 

Avand in vedere faptul ca proiectul „Construire gradinita P+1E in comuna 
Dudestii Noi, jud. Timis”, din motive obiective, nu a putut fi implementat în perioada 
inițială prevăzută de contractul de finanțare C0720EN00021553700504/27.12.2016 , și 
anume 36 de luni. în conformitate cu prevederile art. 2. alin. 4 din contractul mai sus 
menționat, Comuna Dudeștii Noi a solicitat prelungirea duratei de implementare a 
proiectului cu încă 6 luni. Ținând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile art. 4 din 
contractul de finanțare C0720EN00021553700504/27.12.2016, Comuna Dudeștii Noi a 
solicitat avans pentru a facilita implementarea proiectului, acest avans a fost garantat cu 
Scrisoarea de Garantie nr. 798/ 12.10.2017 emisă de FNGCIMM SA IFN in valoare de 
900.000,00  lei, motiv pentru care este necesară prelungirea Scrisorii de Garanție 798/ 
12.10.2017 emisă de FNGCIMM SA IFN până la data de 12.07.2020, astfel în cât să 
acopere perioada de prelungire a duratei de implementare a proiectului solicitata de 
beneficiar. 

propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu amendamente 

 
Primarul comunei Dudeștii Noi, 

 
Alin-Adrian NICA 
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RAPOPRT DE SPECIALITATE 
Nr 6226 din 17.09.2019 

pentru P.H.C.L.  privind  aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 798/ 
12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  900.000,00 lei in vederea garantarii 

obligatiilor de plata a avansului de  900.000,00   lei din fonduri nerambursabile 
pentru implementarea proiectului intitulat - „Construire grădiniţă P+1E în comuna 

Dudeştii Noi, jud. Timiş” 
 

Proiectul „Construire gradinita P+1E in comuna Dudestii Noi, jud. Timis”, din motive 

obiective, nu a putut fi implementat în perioada inițială prevăzută de contractul de finanțare 

C0720EN00021553700504/27.12.2016, și anume 36 de luni. În conformitate cu prevederile 

art. 2. alin. 4 din contractul mai sus menționat, Comuna Dudeștii Noi a solicitat prelungirea 

duratei de implementare a proiectului cu încă 6 luni. Prelungirea perioadei de 

implementare a proiectului  este condiționată de prelungirea în paralel a Scrisorii  de 

Garantie nr. 798/ 12.10.2017 emisă de FNGCIMM SA IFN, obținută de către beneficiar 

pentru garantarea avansului solicitat în conformitate cu prevederile art. 4 din contractul de 

finanțare C0720EN00021553700504/27.12.2016. Pentru prelungirea Scrisorii de Garanție 

798/ 12.10.2017 emisă de FNGCIMM SA IFN până la data de 12.07.2020, este necesar  

emiterea unei hotărâri de consiliu local.  

 

                                                     Consilier superior, 

 
Mihaela – Gratiana PAULIUC-TISAN



 

R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 

 
HOTĂRÂREA 

Nr........ din 23.09.2019 

privind  aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 798/ 
12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  900.000,00 lei in vederea garantarii 

obligatiilor de plata a avansului de  900.000,00   lei din fonduri nerambursabile 
pentru implementarea proiectului intitulat - „Construire grădiniţă P+1E în comuna 

Dudeştii Noi, jud. Timiş” 
 

Avand in vedere necesitatea prelungirii Scrisorii de Garantie nr. 798/ 12.10.2017 de 
la FNGCIMM SA IFN, in vederea garantarii obligatiilor de plată a avansului de 900.000,00 
lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Construire 
grădiniţă P+1E în comuna Dudeştii Noi, jud. Timiş" 

 
luând act de: 

a)   referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi înregistrat sub nr. 
6225/2019, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 6227/2019, calitate acordată de 
prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, îndeplinind condiția prevăzută la art. 136 alin. (3) lit. a) din același act 
normativ; 

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului,  
înregistrat sub nr. 6226/2019, îndeplinind condiția de la art. 136 alin. (8) lit. b) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

c)  avizul favorabil al comisiei de specialitate ECOF, îndeplinind condiția de la art. 136 
alin. (8) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

         d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre în 
conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu cele ale art. 9 din Regulamentul 
propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale consiliului local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Dudeștii Noi nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

având la bază prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit a si lit. b), respectiv cele 
ale art. 139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 
            

      Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 



Art. 1. Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 12.07.2020  a Scrisorii de 
Garantie nr. 798/ 12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 900.000,00  lei,  in 
vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 900.000,00 lei  din fondurile 
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Construire grădiniţă P+1E în 
comuna Dudeştii Noi, jud. Timiş", in baza contractului de finatare nerambursabila nr 
C0720EN00021553700504/27.12.2016 - cod contract PNDR 2014 – 2020 si a actelor 
aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

 
Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 

Dudeștii Noi, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi și prefectului 
județului Timiș și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și 
pe pagina de internet www.pcdn.ro.  

 
 

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2/A1 
LL/LL 
EX.4 

 

Președintele de ședință, 

 ………………….………………………… 

Stelian-Ioan BUTARIU  

Contrasemnează pentru legalitate : 

 secretarul general al  

comunei Dudeștii Noi 

 …………………………….………… 

 Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

  

L.S. 



 


