
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
 

 HOTĂRÂREA  Nr. 31 / 24.07.2018 
privind aprobarea  solicitării scrisorii de garanție de la Fondul de Garantare a Creditelor 

Rurale (FGCR) și plata comisionului datorat în vederea garantării avansului pentru proiectul     

,, Reabilitare, modernizare și dotare clădire administratvă , loc.Apa, județul Satu Mare,, .   
 

 Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
24.07.2018 
 Având în vedere: 
- prevederile art.21 lit.a din Legea nr.195/2006 privind Legea cadru a descentralizării, cu 
modificările și completările ulterioare ,  
- prevederile art 4, 5 și.8 din HGR Nr.1262/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
OUG nr.79/2009,privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorţiei fondurilor alocate prin 
PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea spatiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării 
economiei în zonele rurale; 

-  Contractul de finanțare nr.C 1920072X206963202030/13.06.2018 încheiat cu A.F.I.R. 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a”  coroborate cu  şi art.45 alin.(2)  lit.”a” din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă  solicitarea unei scrisori de garanţie financiară de la Fondul de Garantare a 
Creditului Rural- IFN SA, în valoare de 120.105,44 lei, reprezentând 100% din valoarea 
avansului pentru finanţarea obiectivelor derulate prin A.F.I.R. , proiectul :“Reabilitare, 

modernizare și dotare clădire administratvă , loc.Apa, județul Satu Mare”. 
Art.2.  Se aprobă plata comisionului de garantare către Fondul de Garantare a Creditului Rural în 
valoare de 2.041,70 lei. 
Art.3. Sumele necesare finanţării proiectului , în conformitate cu Contractul de finanţare şi actele 
adiţionale în vigoare, cele necesare plăţii TVA şi plăţii comisionului de garantare vor fi incluse 
în bugetul local al comunei Apa pentru anul 2018. 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Apa şi 
compartimentul financiar contabil. 
 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 

   -   Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare; 
                         -   A.F.I.R..; F.G.C.R. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.45, respectiv ale 

art.98 din Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. 
consilieri în funcţie: 11,  Nr. consilieri prezenţi: 10,  Nr.consilieri absenţi: 1, Voturi pentru: 
10,  Voturi împotrivă: 0, Abţineri: 0. 

Președinte de ședință                                                              
    Olari Delia-Angela     Contrasemnează 
     Secretar UAT 
         Moldovan Vasile 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

PRIMĂRIA COMUNEI APA 
Cabinet primar 

Nr.825 din 16.07.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea  solicitării scrisorii de garanție de la Fondul de 

Garantare a Creditelor Rurale (FGCR) și plata comisionului datorat în vederea garantării 

avansului pentru proiectul     ,, Reabilitare, modernizare și dotare clădire administratvă , 
loc.Apa, județul Satu Mare,, 
 

Întrucât proiectul “Reabilitare, modernizare și dotare clădire administratvă , loc.Apa, 

județul Satu Mare” este în curs de implementare este necesar să intreprindem demersurile pentru 
obţinerea avansului necesar pentru efectuarea plăţilor către executanţi pentru lucrările efectuate 
şi avizate de către dirigintele de şantier. 
  

          În temeiul prevederilor art.44 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi ale art.45, alin.6 din 
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

INIŢIEZ: 
 
 Proiectul de hotărâre mai sus amintit. 
 
 
 

Primar 
 

Trandafir Vasile-Radu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

PRIMĂRIA COMUNEI APA 
Compartiment financiar contabil 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 84 din 22.01.2013 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  solicitării scrisorii de garanție de la Fondul de 

Garantare a Creditelor Rurale (FGCR) și plata comisionului datorat în vederea garantării 

avansului pentru proiectul  ,, Reabilitare, modernizare și dotare clădire administratvă , loc.Apa, 
județul Satu Mare,, 
 

  
Analizând proiectul de hotărâre nr. 824 din 16.07.2018, mai sus amintit precum şi 

expunerea prezentată , consider că îndeplineşte procedura legală şi totodată ţinând cont de 
Contractul de finanţare nr. C 1920072X206963202030/13.06.2018 încheiat cu A.F.I.R. , 
adoptarea unei hotărâri în acest sens este oportună.   
  

Obţinerea avansului de la A.F.I.R. va duce la avansarea cu rapiditate a lucrărilor de 
execuţie la proiectul  “Reabilitare, modernizare și dotare clădire administratvă , loc.Apa, județul 

Satu Mare” 

 

 
          Faţă de cele prezentate , în temeiul art.44, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

PROPUN: 
 Dezbaterea şi adoptarea proiectului  mai sus amintit, în forma prezentată. 

 
 
 

Consilier  
 

Guiaş Daniela Cristina 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 
COMISIA  I 

 
 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  solicitării scrisorii de garanție de la Fondul de 

Garantare a Creditelor Rurale (FGCR) și plata comisionului datorat în vederea garantării 

avansului pentru proiectul     ,, Reabilitare, modernizare și dotare clădire administratvă , 
loc.Apa, județul Satu Mare,, 
 

 Comisia de specialitate din domeniul: activitati economico-financiare; invatamant, 

sanatate si familie; protectie copii; activitati social-culturale,culte; numita Comisia I, de  pe 
lângă Consiliul Local al comunei APA. 
 Privind spre avizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit , 
- raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea nr.215/2001, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind administratia publica locala, 
Comisia acorda  

 
AVIZ FAVORABIL 

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre dezbatere şi 
analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 
 

APA la data 24.07.2018 
 
COMISIA 
 
Nagy Iosif  _____________________________ 

Blaga Luminiţa-Gabriela___________________ 

Olari Delia-Angela________________________ 

Bonta Dorel_____________________________ 

Ghiran Ciprian-Florin _____________________ 

 
 

 



 

 


