
 
 

ROMÂNIA 
             JUDEŢUL BUZĂU  

COMUNA MĂGURA 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărâre 

 
privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de 
garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor 
pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA, plata comisionului de 
garantare si valoarea proiectulului integrat finantat prin sub-masura 
7.2 al comunei Magura 
 
 
 Consiliul Local al Comunei Măgura, 
 
 Având in vedere: 
 -referatul de aprobare al primarului comunei Măgura înregistrat sub 
nr. 34  din 19 februarie 2021 prin care se propune aprobarea solicitarii 
prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de 
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA  
pentru proiectul integrat prin sub-masura 7.2- “Investitii in crearea si 
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” a PNDR al 
comunei Magura, proiect intitulat Modernizare infrastructura rutiera , 
comuna Magura, judetul Buzau ; 
-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei înregistrat  sub nr. 
36 din 19 februarie 2021; 
-raportul de specialitate al compartimentului buget înregistrat  sub nr. 
37 din 19 februarie 2021; 
-avizul secretarului comunei dat pe proiectul de hotărâre; 
 -avizul comisiei de specialitate a consiliului local Măgura; 
 Luand in considerare prevederile art.1, alin 1 si 2, precum si ale 
art.3 din ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind 
reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fonurilor 
alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea 
si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea  calitatii vietii si 
diversificarii economiei in zonele rurale, aprobate prin Hotararea 
Guvernului nr. 1.262/2009; 
 
 Tinand cont de: 
- prevederile art.2 si cele ale art.4 alin 4(5) din contractul de finantare 
nerambursabila nr. C0720RN00011721000726 din data de 02 iulie 
2018  incheiat intre comuna Magura si APDRP 2 Sud Est Constanta. 



- prevederile art. 139, alin. (1) si art. 140 alin . (1) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

În baza art. 196, alin. (1) litera „a” din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 
  

Hotărăşte : 
 

  Art. 1. Se aproba solicitarea de prelungire a valabilitatii 
scrisorii de garantie din partea FNGCIMM Bucuresti in valoare de 
2.282.665 lei pentru obtinerea avansului aferent  proiectului  
“Modernizare infrastructura rutiera, comuna Magura, judetul Buzau” 
  Art.2. Se aproba plata comisionului de garantare in suma de 
13.695,99 lei pentru prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii 
de garantie  prevazuta la art.1   
             Art.3. Numarul de luni  pentru care se solicita prelungirea 
termenului de valabilitate a scrisorii de garantare emisa de FNGCIMM 
IFNSA Bucuresti este de  12 luni ( respectiv de la 02.07.2021 pana la 
02.07.2022) pentru proiectul mentionat mai sus. 
 
 

    Preşedinte de şedinţă,                                       Contrasemnează, 
    Consilier Gabriel Mihalcea                     Secretar general al comunei, 
                 Otilia-Valentina Niță 
  
 
 
 
 
  
Măgura, 31 martie 2021 
Nr. 17 
 
 
 Aceasta hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei 
Măgura în şedinţa ordinară din 31 martie 2021, cu respectarea 
prevederilor art. 139, alin. (1) din  OUG nr 57/2019 privind  codul 
administrativ, cu un nr. de ____ voturi pentru , un nr. de ____ voturi 
impotriva, un nr. de ____ abtineri, din nr. total de ___ consilieri locali 
prezenţi si ____ consilieri locali în funcţie. 
 

 
 

 
 

 
 


