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proiect 
HOTĂRÂRE nr.      / 2021  

privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie pentru  
garantarea avansului la proiectul "Amenajare şi dotare parc în comuna Petelea, judeţul Mureş" 

 
           Consiliul Local al Comunei Petelea,  
           Întrunit în şedinţă extraordinară în data de 2.04.2021 
           Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii 
de garanţie pentru garantarea avansului la proiectul "Amenajare şi dotare parc în comuna Petelea, 
judeţul Mureş", înaintat de către primarul Comunei Petelea, d-l Pădurean Sorin-Pompei prin referatul 
de aprobare nr. 2013/2021, precum şi raportul de specialitate nr. 2015/29.03.2021 înaintat de 
compartimentul urbanism, investiţii din cadrul Primăriei Comunei Petelea; 
 Având în vedere avizul prezentat de  pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
amenajarea teritoriului şi urbanism nr. 2/2.04.2021;  
 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, art.7 alin.(13);  
         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. 261/11.10.2019 emisă de 

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN în vederea 
garantării avansului pentru Proiectul „Amenajare şi dotare parc în comuna Petelea, judeţul Mureş” 
în valoare de 85.000 lei, reprezentând 100 % din valoarea avansului solicitat de 85.000 lei, până la 
data de 2.11.2021. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei 
Petelea, compartimentul financiar-contabil, taxe şi impozite şi compartimentul urbanism, investiţii 
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, 2.04.2021 
 
 
   Preşedinte de şedinţă   Secretar general, 
   Fulop Ioan    Moldovan Mihai-Ilie



 

 

 

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ         
PRIMARUL COMUNEI PETELEA      
NR. 2013/29.03.2021 

  

 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie pentru 
garantarea avansului la proiectul "Amenajare şi dotare parc în comuna Petelea, judeţul Mureş" 

  

 Având în vedere faptul că perioada de execuţie a proiectului "Amenajare şi dotare parc în 
comuna Petelea, judeţul Mureş" este de 36 luni, respectiv până la data de 2.05.2021, iar până la 
această dată lucrarea nu poate fi executată complet, este necesară prelungirea perioadei de execuţie 
cu 6 luni, respectiv până la 2.11.2021. Astfel, este necesară şi prelungirea scrisorii de garanţie pentru 
garantarea avansului la proiect. 

Drept pentru care iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a 
scrisorii de garanţie pentru garantarea avansului la proiectul  "Amenajare şi dotare parc în comuna 
Petelea, judeţul Mureş", în forma prezentată.     

  

Primar, 
Sorin-Pompei Pădurean 

  

  

  

  

  

  



 

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ         
PRIMĂRIA COMUNEI PETELEA 
Secretar general      
NR.  2014/ 29.03.2021 
 
 
 
 
 

   Către, 
   Compartimentul urbanism, investiţii 
 
 
Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile 
art. 25 alin. (4) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei 
Petelea aprobat prin H.C.L. 6/2021, se transmit în vederera analizării şi întocmirii rapoartelor de 
specialitate următoarele documente: 

 

Nr. 
crt. 

Documentul trimis pentru 
avizare/elaborarea unui raport 

Iniţiator 
Data-limită pentru 

adoptarea raportului 

1. Proiect de H.C.L. nr. 15/29.03.2021 privind 
aprobarea solicitării de prelungire a 
scrisorii de garanţie pentru garantarea 
avansului la proiectul "Amenajare şi dotare 
parc în comuna Petelea, judeţul Mureş" 

primar 2.04.2021 

 
 
 
 
      Secretarul general al comunei Petelea, 
      Mihai Moldovan 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ         
PRIMĂRIA COMUNEI PETELEA 
Compartimentul urbanism, investiţii      
NR.  2015/ 29.03.2021 

  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de H.C.L. nr. 15/29.03.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de 
garanţie pentru garantarea avansului la proiectul "Amenajare şi dotare parc în comuna Petelea, 

judeţul Mureş" 
 

 
Prin H.C.L. nr. 8  din 14.02.2018 au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici şi 

implementarea proiectului „Amenajare şi dotare parc în comuna Petelea, judeţul Mureş”. 
Cererea de finanţare depusă la AFIR-România a fost declarată câştigătoare, astfel că la data 

de 2.05.2018 a fost încheiat contractul de finanţare nr. C1920074A207472801542/2.05.2018 pentru 
acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală. 

Sprijinul financiar este în cuantum de  172.033,74 lei, valoare eligibilă, cu o durată de 
execuţie de maximum 36 de luni.  
  Conform art.4 din contract, avansul se poate solicita în cuantum de maxim 50% din valoarea 
eligibilă, adică maxim 85.995,91 lei, doar dacă beneficiarul prezintă o garanţie financiară care să 
acopere suma solicitată în avans, în favoarea AFIR, conform contractului sus-menţionat, având la 
bază prevederile 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 şi 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. 
 Având în vedere faptul că perioada de execuţie este de 36 luni, respectiv până la data de 
2.05.2021, iar până la această dată lucrarea nu poate fi plătită complet, este necesară prelungirea 
perioadei de execuţie a contractului de finanţare cu 6 luni, respectiv până la 2.11.2021. De asemenea, 
este necesară şi prelungirea scrisorii de garanţie pentru garantarea avansului la proiect până la 
2.11.2021. 

Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii 
de garanţie pentru garantarea avansului la proiectul „Amenajare şi dotare parc în comuna Petelea, 
judeţul Mureş”, în forma prezentată.     
 

 
Consilier, 

Rusu Alexandra 

 
 
 


