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CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

Privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantare de la Fondul Naţional de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata 

 a avansului pentru implementarea Proiectului “Centru de informare turistică comuna Bănia judeţul 
Caraş-Severin”. 

 
Consiliul local al comunei Bănia, întrunit in şedinţa ordinară; 
Văzând Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 64/06.10.2013 privind aprobarea solicitarii unei Scrisori 

de garantare de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN in vederea 
garantarii obligatiilor de plata a avansului pentru implementarea Proiectului “Centru de informare turistică comuna Bănia 
judeţul Caraş-Severin”. 

Având în vedere  expunerea de motive a primarului comunei Bănia, județul Caraș-Severin, referitoare la proiectul 
de hotărâre privind  solicitarea de prelungire a Scrisori de Garanție de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN, cu o valoare de până la 240.900 lei, in vederea garantarii în procent de 110% a 
obligatiilor de plata a avansului de 219.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea Proiectului intitulat 
“Centru de informare turistică comuna Bănia judeţul Caraş-Severin”, în baza contractului de  finanțare nerambursabilă nr. 
C 313011151100001/21.12.2011 cu modificările ulterioare, în favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit/ Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

Având în vedere avizul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia; 

Văzând  prevederile art.1 și art. 3 lit. ,,a”  din Ordonanța de Urgență nr. 79 din 24 iunie 2009 privind 
reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 
pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, cu 
modificările și completările ulterioare;   

In baza prevederilor art. 36 al. (2) lit.,,b”, al.(4) lit. „b”, art. 45 al.(2) şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,   

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 - Se aproba solicitarea prelungirii până la data de 21.12.2015 a Scrisorii de garantare nr.369/15.10.2013 de 

la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN, cu o valoare de până la 240.900 
lei, în vederea garantarii în procent de 110% a obligatiilor de plata a avansului de 219.000 lei din fondurile 
nerambursabile, pentru implementarea Proiectului intitulat ,,Centru de informare turistică comuna Bănia judeţul Caraş-
Severin”, în localitatea Bănia, comuna Bănia, județul Caraș-Severin, în baza contractului de  finanțare nerambursabilă nr. 
C 313011151100001/21.12.2011  și a actelor adiționale ulterioare,  in favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala 
si Pescuit/ Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

Art.2 - Primarul comunei Bănia județul Caraș-Severin, d-nul Bălan Silvestru, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
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