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HORĂRÂREA NR. 34 

 

privind aprobarea valorii de investiție a proiectului  ,,ACHIZIȚIE TRACTOR ȘI 

AGREGATE, COMUNA NICȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”, solicitarea scrisorii de 

garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 

Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN), plata comisionului de garantare, încheierea 

acordurilor de garantare 

  

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 29.06.2022, 

 

analizând referatul de aprobare nr. 2714/20.06.2022, 

având în vedere Contractul de finanțare nr. C1920074X216510708867/28.04.2022, 

luând în considerare avizul comisiei de specialitate a consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 3-11 din Normele metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru 

stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru 

renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei 

în zonele rurale, aprobate prin HG nr. 1262/2009, 

art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

art. 42, art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, art. 120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția României, 

art. 7 alin. 2 Cod Civil, art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 Se aprobă valoarea de investiție a proiectului „ACHIZIȚIE TRACTOR ȘI 

AGREGATE, COMUNA NICȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”, în cuantum total de 588.577,64 

lei, din care valoare eligibilă 296.940,00 lei și valoare neeligibilă 291.637,64 lei, conform 

Contractului de finanțare nr. C1920074X216510708867/28.04.2022, încheiat cu Agenția 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 

 

Art. 2 Se aprobă solicitarea scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN în vederea 

garantării avansului în valoare de 148.222,55 lei pentru proiectul „ACHIZIȚIE TRACTOR ȘI 

AGREGATE, COMUNA NICȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”, reprezentând 100% din valoarea 

avansului de 148.222,55 lei din cadrul Contractului de finanțare nr. 

C1920074X216510708867/28.04.2022, încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investitiilor 

Rurale. 
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Art. 3 Se aprobă plata comisionului de garantare aferent emiterii scrisorii de garanție 

în sumă totală de 741,12 lei, din care se achită integral suma de 741,12 lei către FNGCIMM 

SA IFN. 

 

Art. 4 Se aprobă încheierea acordurilor de garantare ale căror modele sunt prevăzute 

în anexele nr. 1 şi 1^1 (după caz) la normele metodologice, în favoarea fondului de garantare 

FNGCIMM SA -IFN privind sumele aprobate anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli, în 

cazul beneficiarilor publici. 

 

Art. 5 Primarul comunei Nicșeni și biroul financiar vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Botoșani, 

primarului și biroului financiar. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

     CREȚU DANIEL-IONUȚ                   DIAC-MILATINOVICI LUCIAN-IULIAN 
 

 

 

 

                                        


