ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL VIDRA
HOTĂRÂREA nr. 21
din 23 mai 2019
privind: aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului Național de Garantare a
Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ
CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA VIDRA, JUDEȚUL VRANCEA finantat prin
Submasura 7.2 în cadrul contractului de finantare nr. C0720EN00011724100744/27.09.2017 încheiat
între AFIR/ APDRP şi Comuna Vidra
Consiliul Local al comunei Vidra, jud. Vrancea, întrunit în ședință ordinară
astăzi 23 mai 2019
- analizand expunerea de motive a primarului comunei Vidra prin care se propune aprobarea
solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA pentru proiectul proiectul CONSTRUIRE GRADINITA CU
PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA VIDRA, JUDEȚUL VRANCEA finantat prin Submasura
7.2 în cadrul contractului de finantare nr. C0720EN00011724100744/27.09.2017 încheiat între
AFIR/APDRP şi Comuna Vidra
- luând în considerare prevederile art.1, alin 1 si 2, precum si ale art.3 din OUG. 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, orecum și normele de aplicare ale actului normativ
menționat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.262/2009, care la art. 7 reglementează condiţiile
de acordare a scrisorii de garanţie de către fondul de garantare;
- tinand cont de prevederile art.2 si cele ale art.4 alin 4 (5) din contractul de finantare
nerambursabila nr. C0720EN00011724100744/27.09.2017 încheiat între AFIR/ APDRP şi Comuna
Vidra.
- avand in vedere prevederile art. 36 alin (2) lit.b, alin. (4), din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata:
In temeiul art. 45 alin. ( 1), precum si cele ale art. 115 alin1, lit. b din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 - (1) Se aproba solicitarea privind scrisoarea de garanție din partea FNGCIMM
Bucuresti pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea proiectului ” CONSTRUIRE
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA VIDRA, JUDEȚUL VRANCEA”.
(2) Garantia solicitata va fi in suma de 100% din valoarea avansului de 951.555,96 lei.
(3) Valoarea scrisorii de garantie este de 951.555,96 lei pentru finanțarea obiectivelor de
investiții derulate prin FEADR, submasura 7.2.
Art. 2 - Se aproba plata comisionului de garantare in suma de 8.088,23 lei pentru 17 luni de
implementare (din luna mai 2019 pana la luna septembrie 2020) pentru proiectul mentionat mai sus.
Art. 3 - Se aproba valoarea proiectului de investitie ,,CONSTRUIRE GRADINIȚĂ CU
PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA VIDRA, JUDEȚUL VRANCEA” finantat prin Submasura
7.2 în cadrul contractului de finantare nr. C0720EN00011724100744/27.09.2017 încheiat între
AFIR/APDRP şi Comuna Vidra, in suma de 2.753.479,33 lei, din care valoare eligibila 1.903.161,84 si
valoare neeligibila 850.317,49 lei.
Art. 4 - Primarul va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 5 - Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Vrancea si se va face
publica prin afisare la sediul Primariei prin grija secretarului comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
ISAC COSTEL

Contrasemnează
Secretarul Comunei Vidra,
TOFAN MIOAR

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
COMUNA VIDRA

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarâre privind: aprobarea solicitarii scrisorii de garantiei din partea Fondului
National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul
CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA VIDRA, JUDEȚUL
VRANCEA finantat prin Submasura 7.2 în cadrul contractului de finantare nr.
C0720EN00011724100744/27.09.2017 încheiat între AFIR/ APDRP şi Comuna Vidra

În data de 21.11.2016, reprezentantul legal al Comunei Vidra, judetul Vrancea, a semnat cu
AFIR contractul de finantare nr. C0720EN00011724100744/27.09.2017, în vederea implementării
proiectului CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA VIDRA,
JUDEȚUL VRANCEA
Bugetul total al proiectului este de 2.753.479,33 lei, din care valoare eligibila 1.903.161,84 si
valoare neeligibila 850.317,49 lei. Ajutorul public nerambursabil este de 1.903.161,84 lei (100%).
Cheltuielile neeligibile sunt în valoare de 850.317,49 lei.
Durata totală a proiectului este de 36 luni, cu termen de finalizare în data de 26.09.2020 și
termen de prezentare a ultimei cereri de plată la data de 25.06.2020.
Avansul care va fi solicitat la AFIR se situeaza la 50% din valoarea eligibila a proiectului ce
face obiectul contractului, in conformitate cu prevederile art 20 alin (3) din O.U.G. 74/2009, așa cum a
fost modificat prin O.U.G. nr. 68/2014.
Proiectul are termen de finalizare în data de 26.09.2020.
Pentru primirea avansului este necesară solicitarea unei Scrisori de garanţie bancară de la
Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA, în valoare de
100% X valoarea avansului, adică de 951.555,96 lei.
Pentru aceasta se datorează la fond un comision de 0,05% X suma garantată pentru fiecare lună.
Faţă de cele de mai sus, calcul comisionului datorat este următorul:
Valoare contract 1.903.161,84
Valoare avans 50% = 951.555,96 lei
Valoare scrisoare garanţie = 100% avans = 951.555,96 lei
COMISION - 951.555,96 x 0,05% x 17 luni = 8.088,23 lei
Perioada de garanție: din luna mai 2019 pana la luna septembrie 2020.
Se previzionează primirea avansului în luna iunie 2019, efectuarea plăţilor şi transmiterea
cererii de plată în luna iulie 2019, iar rambursarea cheltuielilor în luna august 2019.

PRIMAR
PINTILIE SILVIU

ROMANIA
JUDEŢUL VRANCEA
COMUNA VIDRA
Nr. 3658 din 16.05.2019
RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
La proiectul de hotarâre privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantiei din partea Fondului
National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul
CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA VIDRA, JUDEȚUL
VRANCEA finantat prin Submasura 7.2 în cadrul contractului de finantare nr.
C0720EN00011724100744/27.09.2017 încheiat între AFIR/ APDRP şi Comuna Vidra

Avand in vedere faptul ca pentru solicitarea avansului la proiectul ,,CONSTRUIRE
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA VIDRA, JUDEȚUL VRANCEA” finantat
prin Submasura 7.2 în cadrul contractului de finantare nr. C0720EN00011724100744/27.09.2017
încheiat între AFIR/ APDRP şi Comuna Vidra este nevoie de garantarea acestuia printr-o scrisoare de
garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si MijlociiSA este necesara adoptarea unui proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie
din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru
proiectul sus mentionat.
Inițierea prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile contractului de finanțare
nerambursabilă nr. C0720EN00011724100744/27.09.2017 încheiat de Comuna Vidra cu Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), potrivit căruia beneficiarul finanțării poate solicita
avansul cu condiția garantării acestuia.
În conformitate cu O.U.G. nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea
absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi
dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale,
valoarea scrisorii de garanţie acordate de un fond de garantare fiecărui beneficiar este 100% din
valoarea avansului pentru contractele finanţate din PNDR 2014-2020. Condițiile de acordare a scrisorii
de garanţie de către fondul de garantare sunt: transmiterea solicitării de acordare a scrisorii de garanţie
și plata comisionului de garantare.
Pentru calculul acestui comision s-a avut în vedere prevederile art. 13 alin. (3) din H.G. nr.
226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul
de stat, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia garanţia trebuie constituită la
dispoziţia AFIR pentru o perioadă de timp egală cu durata de execuţie a contractului.
Bugetul total al proiectului este de 2.753.479,33 lei, din care valoare eligibila 1.903.161,84 si
valoare neeligibila 850.317,49 lei. Ajutorul public nerambursabil este de 1.903.161,84 lei (100%).
Cheltuielile neeligibile sunt în valoare de 850.317,49 lei, din care TVA 416.997,93 lei.
Durata totală a proiectului este de 36 luni, cu termen de finalizare în data de 20.11.2019 și
termen de prezentare a ultimei cereri de plată la data de 20.08.2019.
Avansul care va fi solicitat la AFIR se situeaza la 50% din valoarea eligibila a proiectului ce
face obiectul contractului, in conformitate cu prevederile art 20 alin (3) din O.U.G. 74/2009, așa cum a
fost modificat prin O.U.G. nr. 68/2014.
Proiectul are termen de finalizare în data de 20.11.2019.
Pentru primirea avansului este necesară solicitarea unei Scrisori de garanţie bancară de la
Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA, în valoare de
100% X valoarea avansului, adică de 951.555,96 lei.

Pentru aceasta se datorează la fond un comision de 0,05% X suma garantată pentru fiecare lună.
Faţă de cele de mai sus, calcul comisionului datorat este următorul:
Valoare contract 1.903.161,84
Valoare avans 50% = 951.555,96 lei
Valoare scrisoare garanţie = 100% avans = 951.555,96 lei
COMISION - 951.555,96 x 0,05% x 17 luni = 8.088,23 lei
Perioada de garanție: din luna mai 2019 pana la luna septembrie 2020.
Astfel, pentru o perioadă de 17 luni, comisionul datorat Fondului Național de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA este de 8.088,22 lei.
Ținând cont de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b”
coroborat cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. „b”, art. 45 alin. (2) lit. “b” şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare, propun initierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantiei
din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru
proiectul CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA VIDRA,
JUDEȚUL VRANCEA.

Consilier financiar contabil
Cotea Irina

