
                 ROMANIA 

     JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL  PETRESTI 

 

P R O I E C T  D E  H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

privind prelungirea  Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii 

obligatiilor de plata a avansului pentru implementarea proiectului intitulat „MODERNIZARE 

INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA PETRESTI, JUDETUL 

DAMBOVITA” 

  

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA, 

AVAND IN VEDERE: 

-solicitare emisa de A.F.I.R. , inregistrata sub nr. 2449/12/12/2022 privind prelungirea scrisorii 

de garantie bancara  

-referatul de aprobare al Primarului comunei Petresti ,  privind prelungirea  Scrisorii de garantare 

de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului pentru 

implementarea proiectului intitulat „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA 

LOCALA IN COMUNA PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA” 

- raportul de specialitate intocmit de biroul contabilitate din cadrul  Primăriei Petresti   

- Programul National de Dezvoltare Rurală  2014-2020,  subMasura 7.2 “Investitii in crearea si 

modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” 

- Contractul de finantare nr.  C0720RN00011731600165/02.02.2018 pentru proiectul 

„ MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA PETRESTI, 

JUDETUL DAMBOVITA “ incheiat cu  AFIR;  

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

ulterioare, 

- Prevederile art. 129, alin.(4), lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificǎrile şi completarile ulterioare; 

     In  temeiul art. 196, alin.(1) , lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificǎrile şi completarile ulterioare; 

PROPUNE: 

 

Art.1. Se aproba solicitarea de prelungire a  Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA 

IFN in valoare de 2.177.075,43 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 

2.177.075,43 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat 

„MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA PETRESTI, 

JUDETUL DAMBOVITA”, Comuna Petresti, Judetul Dambovita in baza contractului de 

finantare nerambursabila nr. C0720RN00011731600165/02.02.2018 incheiat cu  AFIR; 

          Art. 2 Se aproba plata sumei de 3.265,62, reprezentand comisionul de garantare datorat, 

calculat conform prevederilor art.7 lit b) din HG nr. 1262/2009  ( valoarea scrisorii de garantie 

x0,05%x 3 luni de valabilitate a scrisorii de garantie pana in 02.05. 2023) 

         Art.3 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija secretarului 

general  al comunei Petresti; 

         Art.4 Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 

primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării. 

INITIATOR 

Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel 

 

                                                                CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE,  

                                                                                       SECRETAR GENERAL, 

                                                                                              Zamfirescu Mihaela 


