ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
COMUNA TĂTĂRANU
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 75
Din 28 septembrie 2017*

PRIVIND: aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului National de
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA pentru Proiectul ”Modernizare
drumuri de exploatareînComunaTătăranu, JudețulVrancea”
INITIATOR:Domnul BĂRBIERU Bănel, primarul comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea, validat prin
Sentinţa Civilă nr. 5901 din 17.06.2016, a Judecătoriei Focşani, Județul Vrancea;
Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului: 6738/21.09.2017
Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09. 2017.
Având în vedere expunerea de motive a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea,
înregistrată sub nr. 6748/21.09.2017;
Având în vedere raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu,
judeţul Vrancea, înregistrat sub nr. 6749/21.09.2017;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 3;
Având în vedere necesitatea finanțării Proiectului ”Modernizare drumuri de exploatare în Comuna Tătăranu,
Județul Vrancea”, finanțat din FEADR, submăsura 4.3, Contractul de finanțare nr. CO430A000011724100361 și
necesitatea garantării finanțării avansului acordat de AFIR până la derularea proiectului;
Având în vedere O.U.G. nr. 79/2009, privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorției fondurilor
alocate prin PNDR pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificarea economiei
în zonele rurale, actualizată;
Având în vedere H.G. nr. 1262/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 79/2009,
privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor allocate prin Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele
rurale;
Având în vedere Ordinul nr. 1/2017, a Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR, pentru aprobarea
nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2017;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2003, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere HCL nr. 34/31.03.2017 de aprobarea Bugetului U.A.T. – lui Tătăranu, judeţul Vrancea pe anul
2017;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b”, alin (4), lit. “b” și alin (9) din Legea nr. 215/2001
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) și ale art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare:

PROPUN:
Art. 1.–(1) Se aprobă solicitarea scrisorii de garantare de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN (FNGCIMM SA-IFN) cu sediul în București, str. Ștefan Iulian, nr. 38, sectorul 1,
înregistrat la Registrul Comerțului din București sub nr. J40/1058/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont
RO69TREZ7005069XXX006198/ RO52BRDE445SV18181764450, deschis la Trezoreria Statului Sector 1 / BRD GSG
SA Sucursala Dorobanți,pentru obținerea avansului de 40% din Proiectul Modernizare drumuri de exploatare în Comuna
Tătăranu, Județul Vrancea”.
(2) Garanția solicitată va fi în sumă de 100% din valoarea avansului de 1.781.083,63 lei.
Art. 2.– Se aprobă plata Comisionului de garantare în sumă de 32.059,51 lei, pentru 36 luni de implementare (de
la 25.09.2017 la 25.09.2020) pentru proiectul Modernizare drumuri de exploatare în Comuna Tătăranu, Județul Vrancea.
Art.3. – Se aprobă modelul Acordului de garantare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 4. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează primarul comunei Tătăranu, județul Vrancea,
d-ul BĂRBIERU Bănel.
Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tătăranu în termenul prevăzut de
lege, primarului comunei Tătăranu și Instituției Prefectului – județul Vrancea și se aduce la cunoștință publică prin afișarea
la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.tataranu.primarievn.ro

PRIMAR,
BĂRBIERU Bănel,

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
COMUNA TĂTĂRANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 75
Din 28 septembrie 2017*

PRIVIND: aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului National de
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA pentru Proiectul ”Modernizare
drumuri de exploatare în Comuna Tătăranu, Județul Vrancea”
INITIATOR:Domnul BĂRBIERU Bănel, primarul comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea, validat prin
Sentinţa Civilă nr. 5901 din 17.06.2016, a Judecătoriei Focşani, Județul Vrancea;
Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului: 6738/21.09.2017
Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09. 2017.
Având în vedere expunerea de motive a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrată sub
nr. 6748/21.09.2017;
Având în vedere raportul compartimentului de din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, judeţul
Vrancea, înregistrat sub nr. 6749/21.09.2017;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 3;
Având în vedere necesitatea finanțării Proiectului ”Modernizare drumuri de exploatare în Comuna Tătăranu, Județul
Vrancea”, finanțat din FEADR, submăsura 4.3, Contractul de finanțare nr. CO430A000011724100361 și necesitatea garantării finanțării
avansului acordat de AFIR până la derularea proiectului;
Având în vedere O.U.G. nr. 79/2009, privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorției fondurilor alocate prin
PNDR pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificarea economiei în zonele rurale,
actualizată;
Având în vedere H.G. nr. 1262/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 79/2009, privind
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor allocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru
renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificăriie conomiei în zonele rurale;
Având în vedere Ordinul nr. 1/2017, a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR, pentru aprobarea nivelului
comisioanelor de garantare pentru anul 2017;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2003, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere HCL nr. 34/31.03.2017 de aprobarea Bugetului U.A.T. – lui Tătăranu, judeţul Vrancea pe anul 2017;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b”, alin (4), lit. “b” și alin (9) din Legea nr. 215/2001 administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) și ale art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1.– (1) Se aprobă solicitarea scrisorii de garantare de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN (FNGCIMM SA-IFN) cu sediul în București, str. Ștefan Iulian, nr. 38, sectorul 1,
înregistrat la Registrul Comerțului din București sub nr. J40/1058/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont
RO69TREZ7005069XXX006198/ RO52BRDE445SV18181764450, deschis la Trezoreria Statului Sector 1 / BRD GSG
SA Sucursala Dorobanți,pentru obținerea avansului de 40% din Proiectul Modernizare drumuri de exploatare în Comuna
Tătăranu, Județul Vrancea”.
(2) Garanția solicitată va fi în suma de 100% din valoarea avansului de 1.781.083,63 lei.
Art. 2.– Se aprobă plata Comisionuluide garantare in suma de 32.059,51 lei, pentru 36 luni de implementare (de la
25.09.2017 la 25.09.2020) pentru proiectul Modernizare drumuri de exploatare în Comuna Tătăranu, Județul Vrancea.
Art.3. – Se aprobă modelul Acordului de garantare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 4. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează primarul comunei Tătăranu, județul Vrancea,
d-ul BĂRBIERU Bănel.
Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tătăranu în termenul prevăzut de
lege, primarului comunei Tătăranu și Prefectului județului – județul Vrancea și se aduce la cunoștință publică prin afișarea
la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.tataranu.primarievn.ro
PREŞDINTE de ŞEDINŢĂ,
Cons. SON Alexandru,

*sistemul de vot :deschis
Cvorumul obținut: 12 voturi ,,pentru”, 0 “împotrivă şi 0 “abţineri”

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL U. A.T. Tătăranu,
VLAVIAN – GURMEZA Maria,

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA TĂTĂRANU
-PRIMARNr.6748/21.09.2017;

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâreprivind: aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului
National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA pentru
Proiectul ”Modernizare drumuri de exploatare în Comuna Tătăranu, Județul Vrancea”

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 75, inițiat în acest sens;
Având în vedere raportul compartimentului de din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub nr. 6749/21.09.2017;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 3;
Având în vedere necesitatea finanțării Proiectului ”Modernizare drumuri de exploatare în
Comuna Tătăranu, Județul Vrancea”, finanțat din FEADR, submăsura 4.3, Contractul de finanțare nr.
CO430A000011724100361 și necesitatea garantării finanțării avansului acordat de AFIR până la
derularea proiectului;
Având în vedere O.U.G. nr. 79/2009, privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea
absorției fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea
calității vieții și diversificarea economiei în zonele rurale, actualizată;
Având în vedere H.G. nr. 1262/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
O.U.G. nr. 79/2009, privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor allocate
prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin
creşterea calităţii vieţii şi diversificăriie conomiei în zonele rurale;
Având în vedere Ordinul nr. 1/2017, a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale –
MADR, pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2017;
Propun a se aproba solicitarea scrisorii de garantare de la Fondul Național de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN (FNGCIMM SA-IFN) cu sediul în
București, str. Ștefan Iulian, nr. 38, sectorul 1, înregistrat la Registrul Comerțului din București sub nr.
J40/1058/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont RO69TREZ7005069XXX006198/
RO52BRDE445SV18181764450, deschis la Trezoreria Statului Sector 1 / BRD GSG SA Sucursala
Dorobanți,pentru obținerea avansului de 40% din Proiectul Modernizare drumuri de exploatare în
Comuna Tătăranu, Județul Vrancea”.
Garanția solicitată va fi în suma de 100% din valoarea avansului de 1.781.083,63 lei.
Propun a se aproba plata Comisionului de garantare în sumă de 32.059,51 lei, pentru 36 luni
de implementare (de la 25.09.2017 la 25.09.2020) pentru proiectul Modernizare drumuri de
exploatare în Comuna Tătăranu, Județul Vrancea.
Supun spre aprobare modelul Acordului de garantare, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Având în vedere că se îndeplinesc condițiile cerute de lege pentru promovarea proiectului de
hotărâre inițiat în acest sens, precum și pentru a putea fi supus dezbaterii și adoptării în ședința
Consiliului local Tătăranu, judeţul Vrancea vă rog domnilor consilieri să-l aprobați în ședința
ordinară a Consiliului Local Tătăranu din 28.09.2017.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
BĂRBIERU Bănel,

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA
COMUNA TATARANU
-P R I M A R NR. 6749/21.09.2017
RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind: aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea
Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA pentru
Proiectul ”Modernizare drumuri de exploatare în Comuna Tătăranu, Județul Vrancea”
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 75, inițiat în acest sens;
Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea,
înregistrat sub nr. 6654/20.09.2017;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 3;
Având în vedere O.U.G. nr. 79/2009, privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea
absorției fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea
calității vieții și diversificarea economiei în zonele rurale, actualizată;
Având în vedere H.G. nr. 1262/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
O.U.G. nr. 79/2009, privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor allocate
prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin
creşterea calităţii vieţii şi diversificăriie conomiei în zonele rurale;
Având în vedere Ordinul nr. 1/2017, a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale –
MADR, pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2017;
Având în vedere necesitatea finanțării Proiectului ”Modernizare drumuri de exploatare în
Comuna Tătăranu, Județul Vrancea”, finanțat din FEADR, submăsura 4.3, Contractul de finanțare nr.
CO430A000011724100361 și necesitatea garantării finanțării avansului acordat de AFIR până la
derularea proiectului;
Se propune a se aproba solicitarea scrisorii de garantare de la Fondul Național de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN (FNGCIMM SA-IFN) cu sediul în
București, str. Ștefan Iulian, nr. 38, sectorul 1, înregistrat la Registrul Comerțului din București sub nr.
J40/1058/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont RO69TREZ7005069XXX006198/
RO52BRDE445SV18181764450, deschis la Trezoreria Statului Sector 1 / BRD GSG SA Sucursala
Dorobanți,pentru obținerea avansului de 40% din Proiectul Modernizare drumuri de exploatare în
Comuna Tătăranu, Județul Vrancea”.
Garanția solicitată va fi în suma de 100% din valoarea avansului de 1.781.083,63 lei.
Se propune a se aproba plata Comisionului de garantare în sumă de 32.059,51 lei, pentru 36
luni de implementare (de la 25.09.2017 la 25.09.2020) pentru proiectul Modernizare drumuri de
exploatare în Comuna Tătăranu, Județul Vrancea.
Se supune spre aprobare modelul Acordului de garantare, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
De ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează primarul comunei Tătăranu,
județul Vrancea, d-ul BĂRBIERU Bănel.
Având în vedere cele prezentate supun spre aprobare Consiliului local al comunei Tătăranu
proiectul de hotărâre în ședința ordinară din 28.09.2017.
SECRETAR COMUNĂ,
VLAVIAN – GURMEZA Maria,

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA TĂTĂRANU
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE nr. 3:pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii
publice, drepturilor cetățenilor

RAPORT DE AVIZARE
din: 28.09.2017

În conformitate cu prevederile art. 54 alin.(4) și alin.(5) din Legea nr. 215/2001 – Legea
administrației publice locale, comisia s-a întrunitînședințăpentru a analiza și aviza proiectul de
hotărâre privind: aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor

pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA pentru Proiectul ”Modernizare drumuri de exploatare în Comuna Tătăranu,
Județul Vrancea”

Documentația depusă pentru analizarea și avizarea proiectului de hotărâre cuprinde :
- proiectul de hotarare ;
- expunerea de motive ;
- raportul de specialitate .
În urma dezbaterilor comisia a hotărât cu _____voturi “pentru“, ______”împotrivă”, şi ______ “abţineri”
avizarea proiectului de hotărâre în forma propusă de inițiator.

Președintele comisiei,
DIMA Oana – Maria – preşedinte___________
Membri:
SON Alexandru_____________
POIANĂ Neculai ____________
DUMITRACHE Tomiţă_________
PETREA Neculai___________
MATEI Georgel___________
DRAGOSTIN Ionel____________

