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                  HOTĂRÂREA NR. 47 
                 din 26.04. 2016  

 
                  privind aprobarea solicitării prelungirii  scrisorii  de garanţie  cu   

nr. 488 din data de 08.12.2014  in valoare 
de 4.658.383,40 lei   eliberată de  FNGCIMM-SA-IFN  în vederea garantării către A.F.I.R. a 
avansului solicitat pentru finanţarea proiectului integrat ,,Modernizarea infrastructurii de 

bază în comuna Ibăneşti, jud. Mureş” -măsura 322 până la data de 31.10.2016 
 

Consiliul Local al Comunei Ibăneşti întrunit în şedinţă  extraordinară, 
Având în vedere Nota de fundamentare  înregistrată sub numărul 4411  din 

19.04.2016  prezentată de domnul primar Dan Vasile Dumitru, 
Luând  act de prevederile articolului 4, aliniatele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 din Contractul de 

Finanţare C0720000T210972800093/14.12.2012-Cod PNDR 2014-2020 
(C322010972800093/14.12.2012 –Cod PNDR 2007-2013)- Anexa 1 – Prevederi 
generale, privind modificarea contractului de finanţare prin acte adiţionale, 

Analizând,  
Raportul comportamentului financiar contabil din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Ibăneşti  inregistrat sub nr.4410. din 19.04.2016 privind necesitatea 
aprobarea solicitării prelungirii  scrisorii  de garanţie  cu  nr. 488 din data de 08.12.2014  
in valoare de 4.658.383,40 lei   eliberată de  FNGCIMM-SA-IFN  în vederea garantării către 
A.F.I.R. a avansului solicitat pentru finanţarea proiectului integrat ,,Modernizarea 
infrastructurii de bază în comuna Ibăneşti, jud. Mureş” 

Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 
Hotararea Consiliului Local Ibăneşti  Nr.53/27.07.2009 privind aprobarea investitiei 

„Modernizarea infrastructurii de baza in comuna Ibanesti, judetul Mures” 
Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 masura 322 
Prevederile art. 4 si 5 din HGR   Nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru 
stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala 
2007-2013 pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si 
diversificarii economiei in zonele rurale; 

Dispozitiile art. 2 din OGR nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin 
pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, 
inainttate din instrumentele structurale ale U.E. alocate Romaniei. 

In conformitate cu prevederile art. 36 alin (4) litera ,,b” si ale art. 45 (2) lit ,,b” din  
Legea Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completăriile 
ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aproba solicitarea prelungirii  scrisorii de garantie cu nr. 488 din data de 
08.12.2014 eliberată de  FNGCIMM-SA-IFN  in valoare de 4.658.383,40 lei,  reprezentând 
110% din valoarea avansului în sumă  de 4.234.894 lei obţinută pentru  garantarea către 
A.F.I.R. a avansului solicitat pentru finanţarea proiectului integrat ,,Modernizarea 
infrastructurii de bază în comuna Ibăneşti, jud. Mureş”  până la data de 31.10.2016. 

Art.2. Primarul comunei Ibăneşti si compartimentul financiar contabil din aparatul 
de specialitate al primarului comunei Ibăneşti, judetul Mureş  vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
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Art. 3. Un exemplar se trimite la Instituţia Prefectului Mureş pentru control 
legalitate, un exemplar la dosarul şedinţei, un exemplar la compartimentul de contabilitate 
al unităţii administrativ teritoriale şi un exemplar la Dosarul de implementare al proiectului, 
un exemplar A.F.I.R. 

 
 
       Preşedinte de şedinţă 
                                               Dan Ioan                             
                       Contrasemnează 
                                                                                Secretar 
                                                                                              Todoran Codruţa-Alexandrina 
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