
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA  
 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie Bancara IG173301065 

pentru realizarea investitiei ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, 

judetul Brasov’’ 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în şedinţă _____ în data de ______, 

    Analizând la iniţiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 5776/29.03.2022 prin care s-a propus 

aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie Bancara IG173301065 pentru realizarea 

investitiei ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’ 

 Având în vedere: 

- HCL nr. 57 din 04.06.2022 de modificare a HCL nr. 53/18.05.2021 privind aprobarea solicitarii 

de prelungire a Scrisorii de Garantie Bancara IG173301065 pentru realizarea investitiei ’’Reabilitare si 

dotare Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’ 

- HCL nr.  53/18.05.2021 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie 

Bancara IG173301065 pentru realizarea investitiei ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna 

Budila, judetul Brasov’’ 

- prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 79 din 24 iunie 2009 privind 

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, cu modificările şi completările ulterioare,  

- prevederile Legii nr. 24 din 27 martie 2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 

-    Contractul de finantare nr. C0760CM00011770800087/28.09.2017 avand valoarea totala 

nerambursabila de maxim 2.224.536,66 lei, echivalentul a maxim 490.094 euro si diferenta din fondurile 

bugetului local. 

-        HCL nr. 34/03.10.2017 privind aprobarea valorii de investitie si a scrisorii de garantie pentru 

garantarea avansului pentru proiectul “Reabilitare si dotare Camin cultural Budila” 

-       HCL 16/25.03.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si ai indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investii ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, judetul 

Brasov’’- faza PTh si DE 

- HCL nr. 17 din 25.03.2020 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie 

Bancara IG173301065 pentru realizarea investitiei ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna 

Budila, judetul Brasov’’ 



- HCL nr. 29 din 28.05.2020 privind completarea HCL 16/25.03.2020 privind aprobarea 

documentatiei tehnico-economice si ai indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investii 

’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’- faza PTh si DE 

-          solicitarea de prelungire a Contractului de finantare nr. 5404/17.03.2022 

- Notificarea în vederea acceptării actului adiţional pentru prelungirea duratei de  Execuţie a 

contractului de finanțare peste  24/36 luni cu aplicarea penalităţii de 0,1% inregistrata la AFIR sub nr. 

1855/28.03.2022 si la UAT Budila sub nr5773/29.03.2022  

-      Scrisoarea de garantie nr. IG173301065/12.10.2017 in valoare de 567.375 lei 

- prevederile art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

- prevederile art. 196 alin. (1)  lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

-        avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 
         Art.1.  Se aproba prelungirea scrisorii de garantie nr. IG173301065/12.10.2017 din partea 

Fondului de Garantare a Creditului Rural pana la data de 28.09.2023 inclusiv. 

         Art. 2. Se aproba comisionul de garantare aferent prelungirii Scrisorii de garantie nr. 

IG17331065/12.10.2017 in suma de 3404,25 lei. 

         Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Financiar-Contabil si 

Primarul Comunei Budila. 

         Art. 4.   Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunostinta publica pe site-ul 

www.budila.ro si va fi comunicata FGCR, AFIR si Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, in vederea 

exercitarii controlului de legalitate, prin grija Secretarului general al comunei. 

 
                 I N I Ţ I A T O R                                                                 

               PRIMARUL COMUNEI                                                                

              Irimia MARȘAVELA                   

 
 
 

 Transmis comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, in vederea dezbaterii si intocmirii 

avizului. 

             SECRETAR GENERAL,  
          Alexandra-Aveluta BENIA 
 
 
 
 
 



 
REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie Bancara IG173301065 pentru 

realizarea investitiei ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’ 

 
 

 
 

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 79 din 24 iunie 2009 privind 

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, cu modificările şi completările ulterioare, conform caruia “În 

scopul facilitării accesului la sprijinul finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007- 

2013, denumit în continuare PNDR 2007-2013, şi prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014- 

2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, fondurile de garantare pot acorda scrisori de garanţie în 

favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, beneficiarilor 

care prezintă contracte de finanţare încheiate cu AFIR.”, consider ca este imperios necesara iniţierea 

unui proiect de hotărâre privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie Bancara 

IG173301065 pentru realizarea investitiei ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, 

judetul Brasov’’, prin achitarea sumei de 3404,25 lei, pentru 12 luni de prelungire. 

Având în vedere responsabilităţile care ne revin în soluţionarea şi gestionarea interesului 

colectivităţii locale pe care o reprezentăm, prin continuarea proiectului de investitii in baza contractului 

de finantare nr. C0760CM00011770800087/28.09.2017 și prevederile art. 139 alin. (1) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 196 alin. 

(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

trimit spre dezbatere si aprobare in urmatoarea sedinta a Consiliului Local, acest proiect de hotarare. 

 
 

PRIMAR,  
IRIMIA MARSAVELA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie Bancara IG173301065 pentru 

realizarea investitiei ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’ 

 
 

 
 

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 79 din 24 iunie 2009 privind 

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, cu modificările şi completările ulterioare, conform caruia “În 

scopul facilitării accesului la sprijinul finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007- 

2013, denumit în continuare PNDR 2007-2013, şi prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014- 

2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, fondurile de garantare pot acorda scrisori de garanţie în 

favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, beneficiarilor 

care prezintă contracte de finanţare încheiate cu AFIR.”. 

Avand in vedere contractul de finantare nr. C0760CM00011770800087/28.09.2017, scrisoarea 

de garantie obtinuta in 12.10.2017, avand nr. IG173301065, cu valabilitate initiala 28.09.2020 inclusiv, 

propun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei Budila privind 

aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie Bancara IG173301065 pentru realizarea 

investitiei ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’ 

Analizand urmatoarele: 

- faptul ca trebuie achitata suma de 3404,25 lei, reprezentand 0,05% din valoarea scrisorii de garantie nr. 

IG173301065/12.10.2017 in valoare de 567.375 lei, inmultita cu 12 luni, respectiv din 28.09.2022 pana 

in 28.09.2023 

- prevederile art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

- HCL nr. 57 din 04.06.2022 de modificare a HCL nr. 53/18.05.2021 privind aprobarea solicitarii 

de prelungire a Scrisorii de Garantie Bancara IG173301065 pentru realizarea investitiei ’’Reabilitare si 

dotare Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’, prin care s-a prelungit valabilitatea scrisorii de 

garantie pana in 28.09.2022 

-        HCL 16/25.03.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si ai indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investii ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, 

judetul Brasov’’- faza PTh si DE 

-          HCL nr. 17 din 25.03.2020 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie 

Bancara IG173301065 pentru realizarea investitiei ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna 

Budila, judetul Brasov’’ 



-      HCL nr. 29 din 28.05.2020 privind completarea HCL 16/25.03.2020 privind aprobarea 

documentatiei tehnico-economice si ai indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investii 

’’Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’- faza PTh si DE 

-           solicitarea de prelungire a Contractului de finantare nr. 5404/17.03.2022 

- Notificarea în vederea acceptării actului adiţional pentru prelungirea duratei de  Execuţie a 

contractului de finanțare peste  24/36 luni cu aplicarea penalităţii de 0,1% inregistrata la AFIR sub nr. 

1855/28.03.2022 si la UAT Budila sub nr5773/29.03.2022  

-        Scrisoarea de garantie nr. IG173301065/12.10.2017, in valoare de 567.375 lei 

 

 Avand in vedere faptul ca este necesara achitarea sumei de 3404,25 lei (0,05% x 567.375 lei, 

x 12 luni), propun spre aprobare Proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire 

a Scrisorii de Garantie Bancara IG173301065 pentru realizarea investitiei ’’Reabilitare si dotare 

Camin Cultural, comuna Budila, judetul Brasov’’ 

 
 

 

 
 

SECRETAR GENERAL, 
BENIA ALEXANDRA-AVELUTA 


