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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 33 / 16.06.2021  

privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie nr IG 173300190/12.05.2017 din partea 

fondului de garantare  - FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL – IFN SA 

pentru implementarea proiectului 

“Alimentare cu apa in satele Sadina si Roata de Jos, extindere canalizare in satele Sadina si 

Roata de Jos, judetul Giurgiu” 

 

         PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având in vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 227/1977/16.06.2021 întocmit de primarul comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu; 

-Referatul de aprobare nr. 228/1978/16.06.2021 întocmit de compartimentele de specialitate din 

cadrul Aparatului de Specialitate al primrului  comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

- Contractul de finantare C0720AN00011531900196 din data de 26.08.2016 pentru proiectul ,, 

ALIMENTRE CU APA IN SATELE SADINA SI ROATA DE JOS, EXTINDERE CANALIZARE 

IN SATELE SADINA SI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU,  încheiat cu Agenţia pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Act aditional nr.1 de modificare a contractului de finantare 

referitor la prelungirea termenului de depunere si avizare a contractelor de achizitii; Act aditional 

nr.2 de modificare a contractului de finantare referitor la modificarea art.4 Avansuri si aprobarea 

decontarii TVA; Act aditional nr.3 prelungire durata de realizare si implementare a proiectului; Act 

aditional nr.4. ;  

- -Scrisoarea de garantie nr. IG173300190 /12.05.2017 din partea fondului de garantare a Creditului 

Rural – IFN SA;  

- -Notificarea de prelungire a scrisorii de garantie de restituire a avansului nr. 

IG173300190/12.05.2017, comuna Roata de Jos nr. 2793/11.06.2019 și Notificarea de prelungire a 

scrisorii de garantie de restituire a avansului nr. IG173300190/12.05.2017, comuna Roata de Jos nr. 

3196/18.06.2020;  

- -Nota explicativa pentru modificarea contractului de finantare nr. 14532/24.05.2021;  

- -Solicitarea de informatii suplimentare nr. R1/SIBA/Nr. 1365/26.05.2021; 

- -Notificarea in vederea acceptarii actului aditional pentru prelungirea duratei maxime de executie a 

contractului de finantare peste 36 luni nr. R1/SIBA/Nr. 1383/27.05.2021; 

- Prevederile H.C.L. Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 20 / 20.04.2021 privind aprobarea bugetului 

local de venituri și cheltuieli al comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, pe anul 2021, a bugetului 

împrumuturilor interne pe anul 2021, a Programului anual de investitii publice 2021 si a Bugetului 

instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții în anul 2021;  

-Prevederile art. 7, alin. (13), din Legea 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificarile si completarile ulterioare; 

mailto:cl_roatadejos@yahoo.com
http://www.primăriaroaadejos.ro/


Prevederile  Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-Prevederile Legii 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative;  

 

- Ordonanța de Urgență nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei 

fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea 

spațiului rural prin cresterea calității vietii și diversificării economiei în zonele rurale; 

- Prevederile art. 155, alin. (1), lit. “c” si “d”, art. 129, alin. (2), “b” si “d”, alin. (4) lit. “a”, alin. (7), 

lit. “n” Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 

                 În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), din Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun Consiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea prelungirii 

scrisorii de garanție nr IG 173300190/12.05.2017 din partea fondului de garantare  - FONDUL DE 

GARANTARE A CREDITULUI RURAL – IFN SA pentru implementarea proiectului “Alimentare cu 

apa în satele Sadina și Roata de Jos, extindere canalizare în satele Sadina și Roata de Jos, județul 

Giurgiu”si adoptarea unei hotărâri în acest sens 

 

HOTĂRÂRE 

 

        Art.1. Se aprobă prelungirea scrisorii de garantie nr. IG 173300190/12.05.2017 din partea 

fondului de garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru implementarea proiectului “Alimentare cu 

apă în satele Sadina și Roata de Jos, extindere canalizare în satele Sadina și Roata de Jos, județul 

Giurgiu”  până la data de 26.08.2022.  

 

        Art. 2 – Se aprobă comisionul de garantare aferent prelungirii Scrisorii de garanţie nr. IG 

173300190/12.05.2017 în sumă de 26.995,08 lei și cheltuielile se vor efectua de la Capitolul  – 70 

alimentare cu apă.    

 

 

        Art. 3- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga primarul comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu.  

         

         Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul comunei Compartimentului de relatii 

cu publicul si Rețeaua Electronică a Comunității Locale în vederea comunicării către 

compartimentele de specialitate, I.A.I.E., Juridic, Contabilitate Buget Impozite si Taxe Locale, 

Amenajarea teritoriului, Disciplină în construcții, Cadstru și Protecția Mediului, executantului, 

Instituției Prefectului Județul Giurgiu și A.F.I.R. .  

    

 

Primar  

Ghidănac Marin  

AVIZEAZĂ 

Secretar general al comunei  

Alexandrescu Camelia Constanța  

 

 

 

Viza CFP 

Consilier Juridic Neață Verginia  
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