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HOTĂRÂREA   nr. 29 / 2021  
privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie pentru  
garantarea avansului la proiectul „Extindere reţea alimentare cu apă şi  

extindere reţea canalizare în Petelea şi Habic, Judeţul Mureş” 

 
           Consiliul Local al Comunei Petelea,  
           Întrunit în şedinţă ordinară în data de 15.07.2021 
           Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii 
de garanţie pentru garantarea avansului la proiectul „Extindere reţea alimentare cu apă şi extindere 
reţea canalizare în Petelea şi Habic, Judeţul Mureş”, înaintat de către primarul Comunei Petelea, d-l 
Pădurean Sorin-Pompei prin referatul de aprobare nr. 3055/9.07.2021, 
  Având în vedere: 
 - raportul de specialitate nr. 3057/2021 înaintat de compartimentul urbanism-investiţii; 
           - avizul Comisiei juridică şi de disciplină, protecţia mediului, sport şi turism nr. 34/2021;  
 - avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului 
şi urbanism nr. 34/2021; 
 - avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi 
protecţia copilului nr. 30/2021;  
 În baza: 
 - O.U.G. nr. 79 din 24 iunie 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, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - H.G. nr. 1262 din 28 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor 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 
 - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  
         În temeiul art.129 alin.(1), alin.(4) lit.d), art.196 al.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E: 

 
Art.1. Se aprobă solicitarea prelungirii scrisorii de garanţie nr. 847/13.10.2017 emisă de 

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN în vederea 
garantării avansului pentru Proiectul „Extindere reţea alimentare cu apă şi extindere reţea canalizare 
în Petelea şi Habic, Judeţul Mureş” în valoare de 2.382.975 lei, reprezentând 100 % din valoarea 
avansului solicitat de 2.382.975 lei, până la data de 5.10.2022. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei 
Petelea, compartimentul financiar-contabil, taxe şi impozite şi compartimentul achiziţii publice din 
cadrul Primăriei Comunei Petelea. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Petelea, Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Mureş şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii 
SA – IFN. 
         Petelea, 15.07.2021 
 

Preşedinte de şedinţă,                         Secretar general, 
                  Alexandru-Simion Hagymas    Mihai-Ilie Moldovan  


