
                                 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna  BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

                                 
 

HOTĂRÂRE  
 

Privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garanție de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului in baza contractului de 
finantare nerambursabila nr. C0760CM00031551100135  si actele aditionale ulterioare incheiate cu Agentia pentru 

Finantarea Investitiilor Rurale. 
 

Consiliul Local al comunei Bănia, intrunit in sedinţă ordinară;  
Văzând proiectul de hotărâre propus de primarul comunei Bănia,  referatul de aprobare al primarului comunei Bănia, 

raportul compartimentului contabil din cadrul aparatul de specialitate al primarului şi avizele comisiei de specialitate din cadrul 
consiliului local al comunei Bănia.  

Având în vedere contractul de finantare nerambursabila nr. C0760CM00031551100135/30.12.2016 a   proiectului 
intitulat „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Bănia, reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural 
în localitatea Gîrbovăț”, comuna Bănia, Judetul Caraș-Severin si actele aditionale ulterioare incheiate cu Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale, precum și declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată submăsura 7.6.  

Văzând adresa formular C3.5 SIBA nr. 2348/05.10.2021 a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din cadrul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin care se solicită prezentarea unei scrisori de garanție valabilă pentru o 
perioadă de timp mai mare cu 15 zile calendaristice față de durata de execuție  a Contractului de finanțare solicitată prin 
documentația depusă, respectiv până la data de 14.01.2023.  

Luând în considerare valoarea de investiție  și  necesitatea aprobării solicitării prelungirii Scrisori de garantie de la 
FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea 
proiectului intitulat „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultureal în localitatea Bănia, reabilitare, modernizare și dotare 
cămin cultural în localitatea Gîrbovăț”, comuna Bănia, Judetul Caraș-Severin, in baza contractului de finantare 
nerambursabila nr. C0760CM00031551100135/30.12.2016   si actele aditionale ulterioare incheiate cu Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale.  

Având în vedere și prevederile art. 1 din Legea nr. 84 din 17 iunie 2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor 
administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ;   

In temeiul prevederilor art. 129 al.(2) lit. ,,b” și al. (4) lit. ,,a”, art. 139 al.(3) lit. ,,b” și art. 196 al.(1) lit. ,,a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ;i complet[rile ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 - Se aproba solicitarea prelungirii până la data de 14.01.2023 a Scrisorii de garanție nr.369 din 31.07.2017 de 

la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN, in valoare de 730.000 lei, in vederea 
garantarii obligatiilor de plata a avansului de 730.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat 
„Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultureal în localitatea Bănia, reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în 
localitatea Gîrbovăț” comuna Bănia, Judetul Caraș-Severin, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
C0760CM00031551100135/30.12.2016   si actele aditionale ulterioare incheiate cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor 
Rurale, 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 Alexandru-Vichentie Albu, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

  
Bănia la 18.10.2021 
Nr.70.  
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