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H O T Ă R Â R E A NR.86 

din 18.09.2020 
 
Privind: necesitatea aprobarii solicitarii prelungirii scrisorii de  
garantie din  partea Fondului de  Garantare a Creditului Rural  - IFN 
SA  pentru proiectul integrat finantat prin masura 7.2 al  comunei 
Valea Marului, "INFIINTARE GRADINITA IN SAT VALEA 
MARULUI COMUNA VALEA MARULUI, JUDETUL GALATI" 
 
          Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. 
Galaţi; 
           Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 
2216/10.09.2020; 
           Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galati, 
întrunit în sedinta extraordinară, online în data de 18.09.2020; 
 Având in vedere :  
                - raportul de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrată sub 
nr.  2223/10.09.2020;   
        - raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei,  
înregistrat sub nr. 2224/10.09.2020; 
     -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ;            
In baza prevederilor: 
         - art.136, alin.(8), lit.,a, din  O.U.G. nr.57 /2019 privind Codul 
administrativ; 
 
-   prevederile  H.C.L.  Valea Marului  nr.82 din    14.06.2017,  privind  
aprobarea   valorii proiectului de  investitie "INFIINTARE 
GRADINITA IN SAT VALEA MARULUI COMUNA VALEA 
MARULUI, JUDETUL GALATI" 



-   prevederile  H.C.L.    Valea Marului, nr. 81 din   14.06.2017  privind  
aprobarea  solicitarii scrisorii de  garantie din   partea  Fondului de  
Garantare a Creditului Rural  - IFN SA  , pentru proiectul integrat 
finantat prin Masura 7.2 al  comunei Valea Marului " " "INFIINTARE 
GRADINITA IN SAT VALEA MARULUI COMUNA VALEA 
MARULUI, JUDETUL GALATI";     
-  Contractul de   finantare  pentru  acordarea ajutorului  financiar 
nerambursabil  in 
conditiile  PNDR - ului,  pe   baza  cererii de   finantare  nr  
C0720EN00021521800442, incheiat in  data de  29.12.2016, cu   perioada 
de  valabilitate a implementarii pana la 29.12.2020;   
-  Proiectia bugetului local pentru  perioada de  valabilitate a scrisorii 
de  garantie, nrIG173300293/ 27.06.2017; 
- prevederile OUG  nr.79/2009  privind reglementarea unor masuri 
pentru stimularea absortiei  fondurilor  allocate  prin  Programul  
National  pentru   Dezvoltarea Rurala pentru   renovarea  si   
dezvoltarea  spatiului   rural,   prin  cresterea   caltatii  vietii    si 
diversificarii economiei in  zonele rurale; 
-  prevederile art.7 din   Anexa nr.1 a HG  nr. 1262/2009 pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de  aplicare a OUG  nr.79/2009  
privind reglementarea unor masuri pentru stimularea  absortiei  
fondurilor alocate  prin  Programul National pentru  Dezvoltarea 
Rurala  pentru renovarea si  dezvoltarea spatiului rural, prin cresterea 
caltatii vietii  si diversificarii economiei in  zonele rurale; 
- prevederile Legii  nr.273/2006  privind finantelel publice locale; 
-  prevederile art.  129, alin.(2), lit.b)   si lit.d), coroborat cu   alin.(4), 
lit.f)   din   O.U.G. nr.57 /2019 privind Codul administrativ; 
Luand  in   considerare  dispozitiile Legii   nr.24 /2000  privind  normele  
de   tehnica legislativa la elaborarea  actelor normative republicata, cu  
modificarile si  completarile ulterioare ; 
in temeiul prevederilor art.133, alin.(1), art. 139, alin.(3), lit.a)  precum 
si ale  art.196 alin.(1), lit.a)  din  0.U.G. nr.57 /2019 privind Codul 
administrativ, 
                                                   HOTĂRĂŞTE:  
 
               Art.1. Se  aproba prelungirea scrisorii de  garantie din  partea 
Fondului de  Garantare a Creditului Rural- IFN SA pentru proiectul 
integrat finantat prin masura 7.2  al comunei Valea Marului" 
"INFIINTARE GRADINITA IN SAT VALEA MARULUI COMUNA 



VALEA MARULUI, JUDETUL GALATI"conform anexei care face 
parte integranta din  prezenta hotarare.  
     Art.2. Se  aproba plata integrala a comisionului de  garantare in  
valoare de  2.548,01 lei catre Fondul de  Garantare a Creditului Rural - 
IFN  SA  pentru acordarea prelungirii Scrisorii de  Garantare,  pentru  
perioada de  valabilitate a Scrisorii de  Garantare( inclusiv luna 
acordarii si luna expirarii valabilitatii scrisorii de  garantare). 
Art.3.  Cu aducerea la  indeplinire a  prezentei hotarari se insarcineaza  
Primarul comunei Valea Marului si prin compartimentul  financiar-
contabil,  impozite si  taxe,  achizitii publice din  cadrul aparatului de  
specialitate al  primarului comunei Valea Marului. 
 Art. 4.- Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de 
către Primarul comunei Valea Mărului judeţul Galaţi.  
     Art.5.- Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal,  prin 
grija secretarului comunei, Primarului, Prefectului jud.Galaţi şi va fi 
adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin publicarea pe pagina de internet : 
www.primariavaleamarului.ro  
 
 
    

   Preşedinte de şedinţă, 
                Dumitrache Gică 

                                                                                                                                                    
Contrasemnează, 

                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                      Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


