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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

 
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de 

Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finanțat 
prin PNDR 2014 – 2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Submăsura 7.2.  – 

Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică intitulat 
”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU” 

 
 

Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 
 

Având în vedere  : 
 Analizând referatul de aprobare a primarului comunei Valea Râmnicului prin care se propune 

aprobarea solicitarii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru 
întreprinderi Mici Și Mijlocii – SA pentru proiectul  prin Submasura 7.2. a PNDR, al comunei Valea 
Râmnicului, proiect intitulat “MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA 
RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU” înregistrat la nr. 10125 din 10.12.2021; 

 raportul  de  avizare  al  inspectorului contabil Iordăchescu Viorica înreg.  la  nr.10126 din 10.12.2021; 
 raportul de avizare al Comisiei  de  specialitate a Consiliului  local  înreg.  la  nr.10127 din 10.12.2021; 
 Luând în considerare prevederile art.1 alin. 1 și alin.2, precum și ale art.3 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor 
alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural 
prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.1262/2009; 

 Ținând cont de prevederile art.2 și cele ale art.4 alin.4(5) din  contractul de finanțarea nerambursabilă 
nr.CO720RN00011521000242 din data de 27.02.2017, încheiat între comuna Valea Râmnicului și 
AFIR prin CRFIR Constanța; 

 prevederile  art. 129 alin. 2 lit.c, alin.4 lit.b și  alin. 7 lit.m din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ ;  

 În temeiul  art. 139  alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se aprobă solicitarea de prelungire a valabilității scrisorii de garanție din partea FNGCIMM 

București în valoare de 2.165.103 lei pentru obținerea avansului aferent proiectului –“MODERNIZARE 
DRUMURI LOCALE  ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL  BUZĂU”. 

 
Art.2.Se aprobă plata comisionului de garantare în sumă de 6.495,31 lei pentru prelungirea termenului 

de valabilitate a scrisorii de garanție prevăzută la art.1. 
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Art.3.Numărul de luni pentru care se solicită prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii de 
garantare enisă de FNGCIMM IFNSA București este de 6 luni (respectiv de la 27.02.2022 până la 
27.08.2022) pentru proiectul menționat mai sus.  

 
Art.4.Primarul comunei Valea Râmnicului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art.5.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 
                    10.12.2021                                                                      VALEA  RÂMNICULUI 
 
 

          Iniţiator               Avizat 
           Primar,        Secretar general, 
 Ing. Marian Galbenu          Jr. Ionuț Șerbu  
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