
ROMÂNIA 
Judetul  PRAHOVA 

Comuna  BABA ANA 

Consiliul Local 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. 

IFN,  în vederea obţinerii avansului pentru proiectul integrat ,,Extindere canalizare si alimentare cu apa 

in comuna Baba Ana, sat Baba Ana si sat Conduratu , judetul Prahova”‚  – prin PNDR –Submăsura 7.2 

 

 

 
-Luând act de referatul de aprobare al primarului Dragu Ion in calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 

1517/26.02.2021, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat sub nr. 1522/26.02.2021, precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local înreg-

istrat sub nr. 1520/26.02.2021; 

Având în vedere prevederile: 

-Programului National de Dezvoltare Rurală – Submăsura 7.2 Investiții în crearea și modernizarea 

infrastructurii de bază la scară mică ", cererii de proiecte: sM 7.2-02/16-31.10.2016  

-Contractului de finanţare nerambursabilă nr C 0720AN00021633100409/27.04.2017, incheiat  cu 

APDRP/AFIR cu  anexele sale; 

- Scrisoarea de solicitare a informatiilor suplimentare CRFIR 3 Sud Muntenia  nr.C1.3 

SIBA/R1/471/25.02.2021 inregistrata la Primaria Baba Ana sub nr.1493/26.02.2021 prin care se solicita 

Scrisoarea de Garantie pentru garantarea avansului cu valabilitate pana la 27.10.2021 si Declaratia de 

esalonare plati; 

-art.2 din OUG nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în 

domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale al Uniunii 

Europene alocate României; 

-art.3 din OUG 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 diversificării economiei în zonele rurale; 

-art.4 şi 5 din HG nr.1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 

nr.79/2009 privind reglementarea unoe măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin 

PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării 

economiei în zonele rurale; 

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

- art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.b), art.139 alin.3 lit.b) şi art.155 alin.(1) lit.c) din O.U.G nr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 

În temeiul art. 139 alin.(1) si art.196, alin 1, lit.a din din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

 

      CONSILIUL LOCAL  AL  C O M U N E I  B A B A  A N A   adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

             Art.1. Se aproba solicitarea  de prelungire a scrisorii de garanţie nr.77/18.05.2017  din partea 

F.N.G.C.I.M.M. SA IFN în favoarea AFIR , pentru suma de 3.391.350,16 lei, reprezentând  100% din 

Consilieri in functie     = 13 

Consilieri prezenti       = 13 

Votat pentru                 = 13 

Votat impotriva           =  0  

Abtineri                       =   0 



valoarea avansului necesar realizării investiţiei publice de interes local,  ,,Extindere canalizare si 

alimentare cu apa in comuna Baba Ana, sat Baba Ana si sat Conduratu , judetul Prahova”,  pentru care s-

a obţinut finanţarea în baza Programului Naţional de Dezvoltarea Rurală (PNDR) – Submăsura 7.2;  

 Art.2. Se aprobă plata sumei de 10 174,05  lei, reprezentând comisionul de garantare datorat, 

calculat conform prevederilor Art.7 lit.b) din HG nr.1262/2009   (valoarea scrisorii de garanţie x 0,05%  

x  6 luni de valabilitate a scrisorii de garanție).  

 Art.3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, previzionat pentru perioada de valabilitate a 

Scrisorii de garanţie şi pentru derularea proiectului ,,Extindere canalizare si alimentare cu apa in comuna 

Baba Ana, sat Baba Ana si sat Conduratu , judetul Prahova”.   

Art.4.Solicitarea  de prelungire a scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. SA IFN în 

favoarea AFIR , pentru suma de 3.391.350,16 lei, reprezentând  100% din valoarea avansului necesar 

realizării investiţiei publice de interes local ,,Extindere canalizare si alimentare cu apa in comuna Baba 

Ana, sat Baba Ana si sat Conduratu , judetul Prahova”, pana la data de 27.10.2021. 

Art.5. Primarul comunei, d-nul primar Dragu Ion şi Biroul  financiar – contabil din aparatul de 

specialitate al primarului comunei BABA ANA  , JUDETUL  PRAHOVA  , vor duce la îndeplinire pre-

vederile prezentei hotărâri. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului PRAHOVA in vederea 

efectuării controlului legalităţii, ; 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
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