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     HOTĂRÂREA NR. 5 

  din 22.01.2020 
privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului de 

Garantare a Creditului Rural IFN– SA pentru proiectul finantat prin Masura 
19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 

locală al Comunei Valea Marului “AMENAJARE BAZA 
SPORTIVA,COMUNA VALEA MARULUI, JUDETUL GALATI " 

 
    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
    Numărul şi data înregistrării proiectului: 78/14.01.2020; 
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă 
extraordinară, în data de 22.01.2020; 
    Având în vedere: 
              -expunerea de motive a iniţiatorului ,înregistrată sub nr. 79/14.01.2020; 
           - raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil, 
înregistrat sub nr. 80/14.01.2020; 
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
    În baza prevederilor: 
- prevederile art. 1) alin. (1) si alin. (2) si art. 3) din O.U.G. nr. 79/2009 
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; 
- prevederile art. 2) şi cele ale art. 4) alin.(5) din contractul de finanţare 
nerambursabilă nr. C1920074A204021802387   din data de 01.03.2019 încheiat 
între Comuna Valea Marului şi CRFIR 2 Sud Est Constanţa; 
          În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, 
ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

H O T Ă R Ă  Ş T E : 



 
Art. 1. (1) Se aprobă solicitarea privind scrisoarea de garanţie din 

partea FGCR IFN SA Bucureşti pentru obţinerea avansului de 40% din 
proiectul "AMENAJARE BAZA SPORTIVA, COMUNA VALEA 
MARULUI, JUDETUL GALATI ". 
             (2) Garanţia solicitată va fi în sumă de 100% din valoarea 
avansului de 128.526,06 lei. Valoarea scrisorii de garanţie este de 128.526,06 lei 
pentru finanţarea obiectivelor de investiţii derulate prin FEADR, Măsura 19.2 
Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală. 
 Art. 2. Se aprobă plata comisionului de garantare în sumă de  1.670,84 
lei pentru 26 luni de implementare (22.01.2020 pana la 01.03.2022) pentru 
proiectul menţionat mai sus. 

Art. 3. Se împuterniceste primarul Comunei Valea Marului, domnul 
Doca Virgil, pentru efectuarea oricaror demersuri legale necesare punerii în 
aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărare se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, in termenul prevăzute de lege, primarului comunei Valea 
Mărului și prefectului județului Galați și se aduce la cunoștință publică prin 
publicarea pe pagina de internet www.valeamarului.ro 
 
 
 
 
 

   Preşedinte de şedinţă, 
                Butunoi Ion   

                                                                                                  

Contrasemnează, 
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                      Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


