ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRASI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării de acordare a scrisorii de garanţie din partea S.C. FGCR
– IFN S.A. în vederea obţinerii avansului pentru proiectul „Extindere retea de
canalizare si statie de epurare in comuna Minastirea, judetul Calarasi” finanţat din
fonduri europene nerambursabile – prin PNDR
Consiliul Local al comunei Mînăstirea, întrunit in ședința ordinară din data de
28.09.2017 având în vedere:


Contractul de finanţare nerambursabilă nr. C0720AN00011781200181/08.09.2017
încheiat cu AFIR, prin care s-a aprobat bugetul proiectului in vederea obtinerii
avansului pentru proiectul „Extindere retea de canalizare si statie de epurare in
comuna Minastirea, judetul Calarasi” - Submăsura 7.2. Investiţii în crearea și
modernizarea infrastructurii de bază la scară mică



HCL nr. 62 / 28.09.2017 privind aprobarea

bugetului final pentru proiectul

„Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Minastirea, judetul
Calarasi”.


Prevederile 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



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



Raportul de specialitate al compartimentului fonduri europene din cadrul aparatului
propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea;



Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mînăstirea;



Prevederile art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. b), art. 45, alin. (2), lit. b) şi art. 63, alin.
(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala
republicata, modificata si completată,
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de acordare a scrisorii de garanţie din partea S.C. FGCR
– IFN S.A. în favoarea AFIR , pentru suma de 1.000.000 lei, reprezentând 100% din

valoarea avansului necesar realizării investiţiei publice de interes local „Extindere retea de
canalizare si statie de epurare in comuna Minastirea, judetul Calarasi” pentru care s-a
obţinut finanţarea în baza Programului Naţional de Dezvoltarea Rurală (PNDR) –
Submăsura 7.2. – „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară
mică”.
Art. 2. Se aprobă plata sumei de 18.000 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 36 luni de valabilitate a scrisorii de garanţie)
Art. 3. Se aprobă încheierea Acordului de garantare în favoarea S.C. FGCR – IFN S.A.
în forma anexată prezentei hotărâri.
Art. 4. Primarul comunei Mînăstirea şi compartimentul financiar – contabil din aparatul
de specialitate al primarului comunei Minastirea, judeţul Calarasi, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Calarasi în
vederea efectuării controlului legalităţii, precum şi AFIR.
Art. 6. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta persoanelor și autorităților
interesate.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Lupșeneanu Niculae
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,
Năstase Ion

Nr. 63
Data: 28.09.2017
Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 13 voturi “pentru”, din 13 consilieri prezenți și 15 în
funcție.

Anexa la Hotărârea nr. 5/28.09.2017

ACORD DE GARANTARE

1. Fondul de garantare a Creditului Rural – IFN SA, cu sediul în Bucureşti, str.
Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr.
J40/3050/1994, cod unic de înregistrare 5439903, Registrul General BNR nr.: RG-PJR-41090173/2007,
Registul
Special
BNR
nr.
RS-PJR-41-090029/2007,
cont
RO02BRDE450SV38448884500, deschis la B.R.D. G.S.G. – S.M.C.C., reprezentat prin
director general Veronica Toncea, în calitate de cesionar,
şi
2. Comuna Minastirea, cu sediul în localitatea Minastirea, satul Minastirea, judeţul
Calarasi, 0748.032.730, fax 0242.520.018, e-mail:manastirea_primaria@yahoo.com,
cod fiscal 3796853, reprezentată de dl. Iancu Marian Mugurel, reprezentant legal, în
calitate de cedent

Preambul
Întrucât prin solicitarea transmisă Fondului de garantare în baza prevederilor
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cedentul a
solicitat şi Fondul de garantare a aprobat acordarea unei scrisori de garanţie de restituire a
avansului în favoarea Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), în vederea
garantării obligaţiilor de plată a avansului de 22,14% din fondurile nerambursabile pentru
implementarea proiectului necesar realizării investiţiei prevăzute în acesta, în cazul
comunelor „Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Minastirea,
judetul Calarasi” în localitatea Minastirea, comuna Minastirea, judeţul Calarasi, în baza
contractului de finanţare nerambursabilă nr. C0720AN00011781200181/08.09.2017, astfel
cum acestea au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62 / 28.09.2017.
Părţile convin semnarea prezentului acord.

Obiectul acordului
În scopul garantării obligaţiilor asumate de Fondul de garantare prin scrisoarea de
garanţie emisă în favoarea AFIR, cedentul este de acord să constituie în favoarea
cesionarului o garanţie asupra sumelor aprobate anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli
al beneficiarului public şi care va fi executată în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.
22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri
executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi asupra oricăror sume prezente şi viitoare aflate în conturile grupurilor
de acţiune locală sau organizaţiilor şi federaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii.

ARTICOLUL 1

Constituirea garanţiei

1.1. Cedentul constituie în favoarea Fondului de garantare, în calitate de cesionar, o
garanţie reală mobiliară având ca obiect sumele aprobate anual prin bugetul de venituri şi
cheltuieli al beneficiarului public şi care va fi executată în condiţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 22/2002, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi asupra oricăror sume prezente şi viitoare aflate în
conturile grupurilor de acţiune locală şi organizaţiilor şi federaţiilor utilizatorilor de apă
pentru irigaţii.

1.2. Prezenta garanţie reală mobiliară se constituie în favoarea Fondului de garantare, în
cazul în care acesta este executat de AFIR ca urmare a neonorării la scadenţă de către
cedent a obligaţiilor asumate prin contractul de finanţare încheiat cu AFIR, recuperarea
creanţei urmând a se face conform art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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, aprobată prin
Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor normelor
metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009.
1.3. Suma garantată prin prezentul acord de garanţie este de 1.000.000 lei.

ARTICOLUL 2

Declaraţii, garanţii şi obligaţii ale cedentului

2.1. Prin semnarea prezentului acord, cedentul confirmă şi garantează că:
a) Fondul de garantare este cesionarul în favoarea căruia a fost constituită o garanţie pe
sumele aprobate anual în bugetul cedentului, precum şi asupra oricăror sume prezente şi
viitoare aflate în conturile grupurilor de acţiune locală şi organizaţiilor şi federaţiilor
utilizatorilor de apă pentru irigaţii;

b) sumele aprobate anual în bugetul local nu fac obiectul niciunei executări silite pornite
de alţi creditori ai cedentului, la data încheierii prezentului acord.

2.2. Cedentul se obligă:
a) să nu constituie, fără înştiinţarea prealabilă a Fondului, nicio altă garanţie asupra
sumelor aprobate anual în buget, precum şi asupra oricăror sume prezente şi viitoare
aflate în conturile grupurilor de acţiune locală şi organizaţiilor şi federaţiilor utilizatorilor de
apă pentru irigaţii;
b) să transmită Fondului de garantare orice informaţie sau documente pe care Fondul de
garantare le poate solicita în mod rezonabil în vederea exercitării în bune condiţii a
drepturilor conferite lui prin prezentul acord şi să îndeplinească orice va fi necesar/cerut de
lege pentru a menţine garanţia validă şi efectivă.

ARTICOLUL 3

Executarea garanţiei

3.1. Cesionarul consimte ca executarea să se facă în baza prezentului acord, precum şi
în cazul beneficiarilor publici, a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002, aprobată
cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
3.2. Cesionarul are dreptul să declare ca fiind scadente în termen de 5 zile lucrătoare
toate sumele datorate de cedent în contul scrisorii de garanţie plătite de cesionar către
AFIR şi să încaseze aceste sume conform pct. 3.1.
3.3. În caz de neexecutare, cesionarul, în calitate de creditor, poate folosi orice mijloace
conferite de lege pentru încasarea sumei de 1.000.000 lei.

ARTICOLUL 4

Diverse

4.1. Prezentul acord de garantare este guvernat de legea română. Părţile convin ca
orice dispută referitoare la acest acord să fie soluţionată de instanţa de judecată de la
sediul Fondului de garantare din municipiul Bucureşti.
4.2. Cesionarul va înregistra, în termen de 15 zile de la data semnării, prezentul acord
de garantare la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (Arhiva), în favoarea sa,
care să confere rang de prioritate garanţiei.
4.3. Orice cerere, autorizare sau notificare decurgând din prezentul acord va fi realizată
în scris şi va putea fi remisă personal sau trimisă prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire, socotindu-se primită, după caz, la data remiterii ori la data indicată
pe "confirmarea de primire".

4.4. Prezentul acord constituie titlu de creanţă, conform legii.
Acest acord s-a încheiat în două exemplare originale, în limba română, câte un
exemplar pentru fiecare parte.
CESIONAR

CEDENT

Fondul de Garantare a Creditului

Comuna Minastirea

Rural – IFN SA
Director General,

Primar,

Veronica Toncea

Iancu Marian Mugurel

Data semnării ....................

Data semnării ....................

Director,

Responsabil economic
Lazar Vetuta

Data semnării ....................

Data semnării ..................

