
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea solicitătii scrisorii de garanție din 
partea Fondului Național de Garantare a Creditelor 

pentru Intreprinderi Mici și Mijloci-S.A., plata 
comisionului de garantare și valoarea proiectului 

integrat finanțat prin submăsura 19.2_7 al comunei 
Movila Banului, intitulat”Amenajarea unui parc 

comunal și amenajarea și dotarea unui spațiu de 
joacă pentru copii in satul Movila Banului, comuna 

Movila Banului, județul Buzău.” 
 

Consiliul local al comunei Movila Banului, județul 
Buzău; 
Având în vedere: 
-expunerea de motive a primarului comunei Movila 
Banului, județul Buzău, inregistrată sub 
nr.3741/16.07.2020 prin care se propune aprobarea 
solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului Național 
de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și 
Mijlocii –SA pentru proiectul integrat prin submăsura 
19.2_7 al comunei Movila Banului, județul Buzau, intitulat 
”Amenajarea unui parc comunal și amenajarea și dotarea 
unui spațiu de joacă pentru copii in satul Movila Banului, 
comuna Movila Banului, județul Buzău.”; 
-raportul Compartimentului Contabilitate, impozite și taxe 
și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Movila Banului, județul Buzău 
inregistrat sub numărul 3742/16.07.2020 
-raportul de avizare la proiectului de hotărâre, emis de 
comisia de specialitate a Consiliului Local Movila Banului, 
județul Buzau, inregistrat sub numărul 3743/16.07.2020 
-necesitatea finanțării proiectului ”Amenajarea unui parc 
comunal și amenajarea și dotarea unui spațiu de joacă 
pentru copii in satul Movila Banului, comuna Movila 
Banului, județul Buzău.”, finanțat din AFIR, submăsura 
19.2_7; 
-prevederile art.2 si art.4 alin.4(5) din contractual de 
finanțare nr.C1920074A217421004659 din data de 
28.05.2019; 



-prevederile art.1 alin.1 și 2 și art.3 din O.U.G. 
nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbției fondurilor allocate prin PNDR pentru 
renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea 
calității vieții și diversificarea economiei in zonele rurale, 
actualizată; 
-prevederile H.G. nr.1262/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.79/2009 
privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea 
spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării 
economiei in zonele rurale; 
-prevederile Legii nr.273/2003 privind finanțele publice 
locale, cu modificările si completările ulterioare; 

 
În temeiul art.139 alin.1 și  art.197 alin.1,2 și 4 din 

Legea nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1 (1)Se aprobă solicitarea scrisorii de garanție din 
partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru 
Intreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN(FNGCIMM SA 
IFN)București, pentru obținerea avansului de 100% din 
Proiectul ”Amenajarea unui parc comunal și amenajarea și 
dotarea unui spațiu de joacă pentru copii in satul Movila 
Banului, comuna Movila Banului, județul Buzău.”; 
(2) Garanția solicitată va fi in sumă de 100% din valoarea 
avansului de 116.587,5 lei. 
(3) Valoarea scrisorii de garanție este de 116.587,5 lei 
pentru finanțarea obiectivului de investiții derulat prin 
AFIR, submăsura 19.2_7 “Sprijin pentru investiții în 
crearea, îmbunătățirea și/sau extinderea serviciilor locale 
de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de 
agrement și culturale și a infrastructurii aferente”. 
Art.2 Se aprobă plata comisionului de garantare in sumă 
de 1282,46 lei pentru 22 luni de implementare (de la 
august 2020 pana la mai 2022) pentru proiectul 
mentionat mai sus. 
Art.3 Se aprobă valoarea totală a proiectului de investiție 
”Amenajarea unui parc comunal și amenajarea și dotarea 



unui spațiu de joacă pentru copii in satul Movila Banului, 
comuna Movila Banului, județul Buzău.”, in sumă de 
500.415,02, din care valoare eligibilă 233.175,00 lei si 
valoare neeligibilă 267.240,02 lei. 
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari se insarcineaza primarul comunei Movila Banului, 
judetul Buzau. 
Art.5 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, 
respectiv se comunica primarului comunei Movila Banului, 
celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica 
Institutiei Prefectului-judetul Buzau in vederea exercitatii 
controlului cu privire la legalitate. 
 
Nr.31/15.07.2020 
Movila Banului 
 
Initiator,                                              Contrasemneaza, 
Primar,                                                 Secretar general, 
Moise Dorin Romica                      Ionita Alexandru Florin 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


