
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSIUUL LOCAL AL 

COMUNEI PUCHENII MARI 

HOT.ARARE 

privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garantie nr. 
147/14.05.2018 din partea F.N.G.C.l.M.M.-IFN SA 

Consiliul Local al comunei Puchenil Mari, judetul Prahova ; 
Avand in vedere 

• raportul de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de 
specialitate; 
• avizul secretarului comunei; 
• avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; 

Tinand seama de: 
• Prevederile HCL nr.17/04.05.2017 privind implementarea proiectului 
"Reabilitarea si dotarea Caminului Cultural din satul Miroslavesti, comuna Puchenii 
Mari, judetul Prahova''; 
• Contractul de finantare nr.C0760CN00021733100322/18.04.2018; 
• Prevederile HCL nr.28/26.04.2018 privind aprobarea bugetului final pentru 
proiectul "Reabilitarea si dotarea caminului Cultural din satul Mirosfavesti, comuna 
Puchenii Mari, judetul Prahova", respectiv HCL nr.29/26.04.2018 privind aprobarea 
solicitarii de acordare a scrisorii de garantie din partea FNGCIMM-IFN SA ; 
• Durata de executie a proiectului este de 48 luni, respectiv pana la data de 
18.04.2021, precum si de durat.a de implementare a proiectului de maxim 45 luni ce 
reprezinta termenul limita pana la care se poate depune ultima cerere de plata 
• Durata de executie a contractului de finantare care cuprinde durata de realizare 
a învestitiei si implementare a proiectului la care se adauga maximum 90 de zile 
calendaristice pentru efectuarea ultimei plati; 
• Faptul ca lucrarile la investitia susmentionata nu au fost finalizate; 
• Necesitatea prelungirii duratei de realizare a investitiei si de implementare a 
proiectului pana la 57 luni; 
• Necesitatea prelungirii perioadei de executie a Contractului de finantare pana la 
60 luni; 

In conformitate cu prevederile: 
• Prevederile HG nr.1262/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a OUG nr.79/2009, privind reglementarea unor masuri pentru stimularea 
absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru 
renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii; 

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTARASfE: 

Art.1. Se aproba solicitarea de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garantie nr. 
147/14.05.2018 din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN in favoarea AFIR Romania, in 
valoare de 656.442 lei, destinata acoperirii in procent de 100% a avansului de 
656.442 lei (50% din valoarea eligibila a proiectului), conform Contractului de 
finantare nerambursabila nr. C0760CN00021733100322/18.04.2018, cu modificarile si 
completarile ulterioare incheiat cu AFIR Romania pentru realizarea investitiei 



"Reabilitarea si dotarea Caminului Cultural din satul Miroslavesti, comuna Puchenii 
Mari, judetul Prahova". 

Art.2. Se aproba plata comisionului datorat calculat dupa cum urmeaza: valoarea 
scrisorii de garantie x 0,05% x nr.de luni de valabilitate a scrisorii de garantie 
acordata de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si 
Mijlocii SA-IFN, respectiv suma de 3.938,76 lei. 

Art.3. Se imputerniceste domnul Negoi Constantin, Primarul Comunei Puchenii 
Mari sa semneze documentatia pe care beneficiarul trebuie sa o prezinte la FNGCIMM
IFN SA în vederea obtinerii prelungirii valabilitatii scrisorii de Garantie nr. 
147/14.05.2018 si semnarii acordului de garantare. 

Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
primarul comunei Puchenii Mari si compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 

Art.S. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si persoanelor si 
institutiilor interesate prin grija secretarului comunei PUCHENII MARI. 
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Manta Finela 




