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Nr. 93 din 20.12.2022 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea  prelungirii  scrisorii de garantie bancara  din partea Bancii Comerciale Romane  in 

vederea  prelungirii contractului de finantare   pentru proiectul  “Infiintare si dotare gradinita 2 grupe cu 
program normal si 2 grupe cu program prelungit , sat Crihan, comuna Magura ,judetul Bacau”   finantat 

din fonduri externe nerambursabile prin PNDR -   Sub-masura 7.2 –  „Investitii in crearea si 
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica prin  PNDR,  in favoarea AFIR 

 
 

Având în vedere temeiurile juridice ale: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare;  
d) art. 129 alin.(1), alin.(4) lit. b), litera d) si litera f) alin. (14), art.133 alin. (1), art.134 alin.(1), 

art.136 alin.(8), art.136 alin. (1) lit.a), art.140 alin.(1), art.197 alin.(1) lit.a) si art.243 alin(1) lit.a) din 
OUG  nr.57 /2019 privind Codul Administrativ 

e) art. 41, art. 46 din Legea nr.273/ 2006, privind finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

f) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.79/ 2009 privind reglementarea unor masuri pentru 
stimularea si absorbtiei fondurilor alocate prin Programului National pentru Dezvoltare Rurala Romania 
pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversitatii economiei in 
zonele rurale  si Hatararea de Guvern nr. 1262/ 2009 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG  
nr.79/ 2009, cu modificarile si completarile ulterioare; 

g) Ghidul solicitantului pentru Sub-masura 7.2 din cadrul PNDR, publicat pe site-ul 
www.afir.ro. 
 Luând în dezbatere: 

a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura  – Dl. Costrăş Iordache, înregistrat sub 
nr. 13075  din 20.12.2022; 

b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13076  din 20.12.2022 întocmit de d-na 
Ciobanu Niculina -  consilier superior în cadrul Compartimentului achiziții publice și managementul 
proiectelor al aparatului de  specialitate al primarului Comunei Măgura. 
           Analizând: 

a) Contractul de finantare nerambursabil nr. CO720EN00011710400049/ 23.03.2018 pentru 
acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului National pentru Dezvoltare 
Rurala Romania; 

b) Adresa nr. 3773 din 20.12.2022 emisa de AFIR  privind scrisoarea de garantie bancara 
prelungita pana la data de 23.12.2022; 



c) Nota explicativa nr. 12996/ 19.12.2022 pentru modificarea contractului de finantare nr. 
CO720EN00011710400049/ 23.03.2018; 

d) HCL nr. 47 din 31.05.2018 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie bancara  din 
partea Bancii Comerciale Romana in vederea obtinerii avansului pentru proiectul “  Infiintare si dotare 
gradinita 2 grupe cu program normal si 2 grupe cu program prelungit , sat Crihan, comuna Magura 
,judetul Bacau”   finantat din fonduri externe nerambursabile prin PNDR -   Sub-masura 7.2 –  
„Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica prin  PNDR,  in favoarea 
AFIR; 

e) Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Comunei Măgura. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  

 
Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

 
 

Art.1.- Se aproba prelungirea  scrisorii de garantie  bancara  contractata de la Banca Comerciala 
Romana  pana la 23.12.2023, in vederea garantarii avansului incasat pentru  proiectul „Infiintare si 
dotare gradinita 2 grupe cu program normal si 2 grupe cu program prelungit, sat Crihan, comuna 
Magura ,judetul Bacau“,  in baza Programului National de Dezvoltare Rurala – Sub-masura 7.2   –  
„Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica prin  PNDR,   in favoarea 
AFIR.   

Art.2.-  Se aproba plata  comisionului de garantare datorat in procent de 0.59%, calculat 
conform  prevederilor art.7 lit. b  din HG nr.1262/ 2009  ( valoarea scrisorii de garantie bancara  x 0.59 
%/ luna  x 9 luni de valabilitate a scrisorii bancare). 

Art.3.- Suma aferenta platii comisionului pentru emiterea scrisorii de garantie  se va suporta din 
fondurile proprii ale bugetului local  si scrisoarea  de garantie bancara se va garanta cu veniturile proprii 
ale Comuna Magura, județul Bacău. 

Art.4.- Se imputerniceste domnul Costras Iordache, primarul comunei Magura, sa semneze in 
numele si pentru  Consiliul Local Magura, toata documentatia  necesara pentru contractarea prelungirii  
scrisorii de garantie bancara.  

Art.5.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către ordonatorul principal de 
credite şi Compartimentul financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și 
gestiune. 

 Art.6.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Măgura, 
în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - județului Bacău, Primarului Comunei Măgura, 
judeţul Bacău, şi se aduce la cunoştinţă publică prin depunerea la Monitorul Oficial al comunei Măgura, 
în format electronic, la pagina de internet http://www.primaria-magura.ro., în subeticheta: ”monitorul-
oficial-local/hotararile-autoritatii - deliberative/” și se înscrie în Registrul pentru evidența hotărârilor 
autorității deliberative.  

 
 

 
 

 
 
Nr.  
Din  .12.2022 
Nr. de consilieri prezenţi _____ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi  .12.2022, cu un număr de voturi „ pentru” ____,  voturi „abţineri” _-___, voturi  „împotrivă” __-__ , din totalul de _____ consilieri 
prezenţi, din care ______ consilieri se iau în calcul pentru cvorum, care participă la dezbateri și vot.      

Iniţiator, 

   …………………………….………………………… 
 

PRIMAR – COSTRĂȘ IORDACHE  
 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL C O M U N Ă  

   ……………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA SILAV 



ROMANIA  
JUDETUL BACAU 
COMUNA  MAGURA  
PRIMAR  
Nr.inreg.13075  din 20.12.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a  proiectului de hotarare privind  aprobarea prelungirii  scrisorii de garantie bancara  din partea Bancii 

Comerciale Romane  in vederea  prelungirii  contractului de finantare nr. C0720EN00011710400049   pentru 
proiectul  “Infiintare si dotare gradinita 2 grupe cu program normal si 2 grupe cu program prelungit , sat 

Crihan, comuna Magura , judetul Bacau“ , finantat din fonduri externe nerambursabile prin PNDR  –Masura 
7.2 – Investitii rurale; sub-masura 7.2  sub-masura 7.2 „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii 

de baza la scara mica prin  PNDR 
 

Consiliul Local al comunei Magura a aprobat prin HCL nr. 47 din 31.05.2018 scrisoarea 
de garantie  bancara  pentru  proiectul  “Infiintare si dotare gradinita 2 grupe cu program 
normal si 2 grupe cu program prelungit, sat Crihan, comuna Magura, judetul Bacau“, 
program gestionat  de  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale  prin Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale. 

In 23.03.2018 s-a semnat cu AFIR, contractual de finantare nr. 
C072OEN00011710400049  pentru acordarea  fondurilor financiare nerambursabile in 
conditiile  PNDR . 

Avand in vedere perioada de pandemie cauzata de aparitia virusului Covid -19 si 
restrictiile impuse populatiei, respectiv distantarea sociala impusa personalului executant, 
la momentul actual, lucrarile aferente obiectivului de investitii antementionat  nu sunt 
finalizate. De asemenea, achizitia dotarilor necesare functionarii si desfasurarii in 
conditii optime a activitatilor specifice obiectivului nu este demarata. Astfel, realizarea 
celor antementionate  necesita  o anumita perioada de timp coroborata cu starea de 
pandemie din ultimele luni instituita la nivel national. 

De aceea, am inaintat  catre AFIR  o nota explicativa  si un memoriu justificativ pentru 
modificarea contractului de finantare nr. C072OEN0001171040004, inregistrat sub nr. 
12996 din 19.12.2022   prin care solicitam prelungirea perioadei prevazute pentru 
depunerea cererii de plata finale  pana la 23.12.2023 . 

Prin adresa nr. 13074 / 3773   din  20.12.2022  emisa de AFIR  ni se aduce la cunostinta 
necesitatea prelungirii scrisorii de garantie bancara emisa initial, pana la data de  
23.12.2023. 



Solicitarea de prelungire  a scrisorii de garantie   de catre Banca Comerciala romana, 
trebuie sa fie insotita de o serie de documente printre care  si hotararea de consiliu local 
de aprobare a  beneficiarului  privind  prelungirea  scrisorii de garantie din partea  
societatii bancare  Banca Comerciala Romana  pana la data de 23.12.2023. 

In baza celor expuse, a fost elaborat prezentul proiect de hotarare, pe care il supun spre 
analiza si aprobare Consiliului Local Magura. 

 

PRIMAR, 
IORDACHE COSTRAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA  
JUDETUL BACAU 
COMUNA  MAGURA  
Compartiment achizitii publice 

Nr. inreg.13076    Din 20.12.2022  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii  scrisorii de garantie bancara  
de la  Banca Comerciala  Romana in favoarea  AFIR Romania  in vederea  
prelungirii contractului de finantare nr. C072OEN00011710400049   din 23.03.2018   
pana la data de 23.12.2023 pentru obiectivul de investitie “ Infiintare si dotare 
gradinita 2 grupe cu program normal si 2 grupe cu program prelungit , sat Crihan, 
comuna Magura , judetul Bacau  “ finantat din fonduri externe nerambursabile 
prin PNDR – Sub-masura 7.2 – Investitii rurale , sub-masura  7.2- „Investitii in 
crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica  prin PNDR  
 

                  Avand in vedere solicitarea privind  prelungirea contractului de finantare nr. 
C072OEN00011710400049 incheiat  in 23.03.2018  pentru proiectul  “Infiintare si dotare 
gradinita 2 grupe cu program normal si 2 grupe cu program prelungit, sat Crihan, 
comuna Magura, judetul Bacau “,   pana la data de 23.03.2023, este necesara  prelungirii 
scrisorii de garantie bancara   incheiata cu Banca Comerciala Romana  si  prezentarea  
prelungirii scrisorii de garantare   la AFIR    pentru intreaga perioada de implementare  a 
contractului  de finantare nr. C072OEN00011710400049 care sa acopere valoarea 
avansului in proportie de 100%. 
                Comisionul pentru acordarea scrisorii de garantie este de 0,59 % pe an si se 
plateste intreaga suma, la data  aprobarii prelungirii scrisorii de garantie pentru perioada 
de valabilitate a acesteia  respectiv pentru  prelungirea  de la data de 23.03.2023 pana la 
23.12.2023. 
                Comisionul pentru acordarea scrisorii de garantie bancara se suporta din 
fondurile proprii ale bugetului local. 
                Au fost depuse documentatiile necesare pentru obtinerea prelungirii scrisorii de 
garantie bancara aferente acestui  proiect. 
                In baza celor expuse, a fost elaborat prezentul proiect care se supune spre 
analiza si aprobare Consiliului Local Magura. 
 
 

Consilier superior 
Ciobanu Niculina 


