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HOTARAREA Nr. 182 Data: 30.07.2020 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 
pentru aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 

856/13.10.2017 In vederea garantarii In procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului din 
fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului ,,Investitii pentru dezvoltarea ~i 

modernizarea infrastructurii silvice In fondul forestier proprietatea publica a Municipiului Sacele", 
jud. Brasov ~i platii comisionului de garantare 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara In data de 30.07.2020, 
Analizand referatul de aprobare nr. 53.753/ 20.07.2020 al initiatorului Primar - Ing. Popa 

Virgil, precum ~i necesitatea finalizarii proiectului ,,Investitii pentru dezvoltarea ~i modernizarea 
infrastructurii silvice In fondul forestier proprietatea publica a Municipiului Sacele'', jud. Brasov; 

Avand In vedere Raportul de specialitate nr. 53.7711 20.07.2020 al Serviciului Contabilitate, 
Financiar, Salarizare, Buget, Ordonantare C.F.P. ~i Avizele Comisiilor de specialitate; 

Yazand prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Legii nr. 273/2006 privind 
Finantele pub lice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Legii nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare; H.G. nr. I/ 2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare ale Legii nr. 227/20 l 5 privind Codul Fiscal, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; Ordinului MADR nr. 21/ 29.01.2020 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare 
pentru anul 2020; H.C.L. nr. 209/ 05.10.2017 pentru aprobarea investitiei proiectului ,,Investitii 
pentru dezvoltarea ~i modernizarea infrastructurii silvice In fondul forestier proprietatea publica a 
Municipiului Sacele" ~i a solicitarii Scrisorii de Garantie din partea ,,Fondului National de Garantare 
a Creditelor pentru Intreprinderile Mici ~i Mijlocii SA IFN'', In vederea acordarii avansului, precum 
~i ale H.C.L. nr. 86/ 2020 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 246121.11.2019 privind 
aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al 
Municipiului Sacele ; 

In temeiul art. 87 alin. (1), alin. (2), alin. (5); art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), 
b); art. 133 alin. (I); art. 134 alin. (l) lit. a) ; art. 139 alin. (3) lit. a), lit. b); art. 196 alin. (I) lit. a); 
art. 197 alin. (I) ~i art. 243 alin. (I) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 

Art. I Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 04.04.2021 a Scrisorii de garantie de la 
FNGCIMM SA IFN nr.856/ 13.10.2017, In suma de 1.355.861 lei, In vederea garantarii In procent de 
I 00% a obligatiilor de plata a avansului de 1.355.861 lei din fondurile nerambursabile pentru 
implementarea proiectului ,,Investitii pentru dezvoltarea ~i modernizarea infrastructurii silvice In 
fondul forestier proprietatea publica a Municipiului Sacele'', jud. Bra~ov, In baza contractului de 
finantare nerambursabila nr. C0430FOOOO 11770800020/04. l 0.2017, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, In favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 
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Art. 2 Se aproba plata unui comision de garantare In valoare de 0,05 % pe luna din valoarea 
scrisorii de garantie, stabilit prin Ordinul MADR nr. 21/29.01.2020, respectiv suma de 4.067,58 lei. 

Art. 3 Primarul Municipiului Sacele, prin aparatul de specialitate, raspunde de ducerea la 
lndeplinire a pr * f\l~R 

CONTRASEMNA T PENTRU LEGALIT A TE 
SECRETARUL GENERALAL MUNICIPIULLUI SACELE 
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