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ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL  
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.50/2020 

privind prelungirea valabilității scrisorii de garantare nr. 501/15.12.2015 eliberată de 
FNGCIMM SA IFN  

 

 

               Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședința extraordinară cu 
convocare de îndată din data 4 august 2020;  
               Luând în dezbatere : 

            - Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre nr. 4330/2020, inițiat de primarul comunei 
Mihalț, cu privire la prelungirea valabilității scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN în 

vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile pentru 

implementarea Proiectului integrat de înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră,  

modernizare infrastructură rutieră, construcție grădiniță, modernizare și dotare cămine culturale și achiziție 

buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărie comunală în comuna Mihalț, județul Alba, 
în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C32201097010073 

(C0720000T21097010073) / 17.11.2015 și a actelor adiționale ulterioare,  în favoarea Agenției 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR); 

            Având în vedere:    

            - Rapoartele de specialitate, întocmite de către Șef birou buget finanțe impozite și taxe 

contabilitate și consilier achiziții publice, înregistrate sub nr.7355/2020 și nr. 4354/2020, cu privire 

la prelungirea valabilității scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării 

obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile și aprobare plată penalități pentru 

aprobare prelungire durată de execuție a contractului de finanțare; 

            - Raportul de avizare nr.4361/2020 al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului 
Local Mihalț - Comisia pentru programe de dezvoltare economico – sociale, buget – finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția 

mediului și comerț ; 

             - Adresa Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale nr.6952/2020 prin care se solicită 

prezentare addendum prelungire scrisoare de execuție bancară până la data de 30.03.2021; 

            - art.1 alin.(1), art.2 și art.3 lit. a) din O.U.G. nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri 

pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea și dezvoltarea 

spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

            - art.2, art.3 lit. c) , art.4 și art.8 din H.G. nr.1262/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a O.U.G. nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru 

stimularea absorbției fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural 

prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale; 

              - art.12(4) din Anexa I la contractul de finanțare nr. C32201097010073 

(C0720000T210970100073) / 17.11.2015; 
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            - art.20 alin.(1) lit. h) și i) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

              In temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.e), art.139 alin.(3) lit.d) și art.196 

alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E 
 

            Art.1. Se aprobă solicitarea prelungirii valabilității scrisorii de garantare nr. 

501/15.12.2015 eliberata de  FNGCIMM SA IFN, în valoare de 3.335.307,80 lei, de la data de 

30.09.2020 pana la data de 30.03.2021, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din 

fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Proiect integrat de înființare rețea de 

alimentare cu apă și canalizare menajeră,  modernizare infrastructură rutieră, construcție grădiniță, 

modernizare și dotare cămine culturale și achiziție buldoexcavator pentru serviciul public de 

gospodărie comunală în comuna Mihalț, județul Alba”, în baza contractului de finanțare 
nerambursabilă nr. C322010970100073 (C0720000T210970100073) / 17.11.2015 și a actelor 

adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). 

           Art.2. Se aprobă plata comisionului datorat pentru prelungirea scrisorii de garantare 

nr.501/15.12.2015 în sumă de 10.005,92 lei din bugetul local al comunei Mihalţ. 

           Art.3. Se aprobă plata sumei de 4.242,65 lei din bugetul local al comunei Mihalț, 

reprezentând penalități de 0,1% calculate la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plată, în 

conformitate cu art.12(4) din Anexa I la contractul de finanțare C0720000T210970100073 / 

17.11.20158. 

            Art.4. Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, Primarului comunei 

Mihalţ, FNGCIMM SA IFN, Biroului buget finanţe, impozite şi taxe, contabilitate. 

 
       Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 77% din 

numărul consilierilor în funcție (100%  din numărul consilierilor prezenți).  

 

 

                                                                                                     Mihalț, la 4 august 2020 
 
 
                         Președinte de ședință,                                       Contrasemnează,                                                             
                  consilier Maria Florina Comșa                  secretar general comuna Mihalț, 
                                                                                                      Mariana Salcău                            
                     
 


