
 

ROMÂNIA                                                                                               
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD                                                                       
CONSILIUL LOCAL MAIERU                                                                                   
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea solicitării prelungirii până la 05.05.2022 a Scrisorii de garanție din 
partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și 

Mijlocii SA-IFN, pentru implementarea proiectului “Modernizare drumuri forestiere în 
comuna Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud” com. Maieru, jud. Bistrița- Năsăud 

 
Consiliul Local Maieru – întrunit în şedința extraordinară din data de 25.01.2022 în 

prezența a _13_ consilieri; 
 Având în vedere: 
-proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Maieru sub nr. 7 din 25.01.2022; 
-referatul de aprobare nr. 263 din 19.01.2022 al primarului privind solicitarea prelungirii până 
la data de 05.02.2022 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 372/27.07.2018 in 
suma de 2.623.989,56 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a 
avansului de 2.623.989,56 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului 
“Modernizare drumuri forestiere in comuna Maieru,judetul Bistrita Nasaud” com. Maieru, 
jud.Bistrita Nasaud, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
C0430F000011760600062/05.06.2018, cu modificarile si completarile ulterioare, in favoarea 
Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale; 
-raportul nr. 262 din 19.01.2022 al compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Maieru, privind necesitatea prelungirii scrisorii de 
garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și 
Mijlocii SA-IFN, pentru implementarea proiectului “Modernizare drumuri forestiere in 
comuna Maieru,judetul Bistrita Nasaud” com.Maieru, jud.Bistrita Nasaud;  
-avizul nr. 312 din 21.01.2022 al comisiei pentru activități economico-financiare, social-
culturale, culte, muncă şi protecţie socială, integrare europeană şi relaţii externe din cadrul 
Consiliului local Maieru; 
-avizul nr. 313 din 21.01.2022 al comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, protecţie copii, 
tineret-sport şi amenajarea teritoriului-urbanism din cadrul Consiliului local Maieru; 
-avizul nr. 311 din 21.01.2022 al comisiei juridice şi de disciplină, pentru agricultură, 
silvicultură, protecţie mediu şi turism din cadrul Consiliului local Maieru; 
-Contractul de finanțare nerambursabilă nr. C0430F000011760600062/05.06.2018 și Actele 
adiționale ulterioare în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 În conformitate cu: 
-prevederile Ordonanței de Urgență nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru 
renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei 
în zonele rurale;  
-prevederile H.G. nr.1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală; 
-prevederile art. 20 alin.(3) din OUG nr. 79/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare 
nerambursabile provenite din Fondul European de garantare agricolă, Fondul European 
Agricol de Dezvoltare Rurală, coroborat cu prevederile art.56 alin.(2) din regulamentul (CE) 
nr.1974/2006 al comisiei din 15.12.2006 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului 
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 
FEADR, cu modificările și completările ulterioare;  



 

-prevederile art.2 din O.U.G. nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru 
beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din 
instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-prevederile art. 2, art. 4 lit. b) și art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(l), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), lit. e), art. 139 
alin. (3) lit. d) și art. 196 alin. (l) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Se aprobă solicitarea prelungirii până la data de 05.05.2022 a Scrisorii de 
garanţie de la FNGCIMM SA IFN nr. 372/27.07.2018 în sumă de 2.623.989,56 lei în vederea 
garantării în procent de 100% a obligaţiilor de plată a avansului de 2.623.989,56 lei din 
fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Modernizare drumuri forestiere 
în comuna Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud” com. Maieru, jud. Bistriţa-Năsăud, în baza 
contractului de finanţare nerambursabilă nr. C0430F000011760600062/05.06.2018, cu 
modificările şi completările ulterioare, în favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale. 
 Art.2 Se aprobă plata unui comision de garantare în valoare de 0,05% pe lună din 
valoarea scrisorii de garanție stabilit prin Ordin MADR. 
 Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Maieru, domnul 
Vasile Borș. 
 Art.4 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul și pe 
site-ul primăriei comunei Maieru. 
 Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Maieru, cu 
respectarea art. 139 alin. (1) din Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, cu un număr de _13_ voturi “ pentru “ din __13__ consilieri prezenți la sedinţă. 
 Art.6 Prezenta hotărâre se va comunica cu: 

- Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud; 
- Primarul comunei Maieru  
- Compartiment financiar-contabil; 
- FNGCIMM SA IFN.  
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