AVIZAT FAVORABIL
COMISIA DE ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE,
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM,
JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ
Nr. 24 /2017
Comisia de specialitate a Consiliului Local al comunei Beba Veche, întrunita în sedinta, a luat în
discutie acest proiect.
În urma analizei si având în vedere (baza legala):
- Referatului de specialitate înregistrat sub nr. 2463/2017
Comisia de specialitate AVIZEAZĂ FĂRĂ AMENDAMENTE proiectul de hotarare nr. 34/2017.
Supunem solicitarea aprobarii proiectului de hotărîre anexat de către plenul Consiliului
Local al comunei Beba Veche.

PRESEDINTE COMISIE,
Toth Ede
Membrii prezenţi:
Horvath Stefan

SECRETAR,
Ciobanu Liviu

România
Judeţul Timiş
Comuna Beba Veche
Primăria
Nr....2463.... din 1.08.2017
EXPUNERE DE MOTIVE SI RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARÂRE A CONSILIULUI LOCAL
Privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu
prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei: „Proiect integrat privind infiintarea retelei
de canalizare si a statiei de epurare in satele - Pordeanu, Cheglevici si Beba Veche, infiintarea si
respectiv, modernizarea retelei de alimentare cu apa potabila in satele – Pordeanu si Dudestii
Vechi, infiintarea si dotarea centrului de asistenta dupa programul scolar, de tip after school, in
Dudestii Vechi, infiintarea si modernizarea infrastructurii rutiere din comunele Beba Veche si
Dudestii Vechi, judetul Timis” .

A. EXPUNEREA DE MOTIVE
Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a necesității de numire a unei
comisii de evaluare a ofertelor din cadrul procedurilor de achiziție
B. RAPORT DE SPECIALITATE
In urma hotararilor consiliului local nr. 42/23.11.2015 privind solicitarea unei
Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 10450 mii lei a fost
depusa documentatia la aceasta institutie dar este necesara prelungirea valabilitatii
contractului de finantare nerambursabile pana in 19.11.2018, respectiv 3 ani de la
data solicitarii initiale.
SECRETARUL COMUNEI,
jr. Sorin Giuroescu
REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA
COMISIA DE ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA
TERITORIULUI ŞI URBANISM, JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE H O T A R A R E

Privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu
prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei: „Proiect integrat privind infiintarea retelei
de canalizare si a statiei de epurare in satele - Pordeanu, Cheglevici si Beba Veche, infiintarea si
respectiv, modernizarea retelei de alimentare cu apa potabila in satele – Pordeanu si Dudestii
Vechi, infiintarea si dotarea centrului de asistenta dupa programul scolar, de tip after school, in
Dudestii Vechi, infiintarea si modernizarea infrastructurii rutiere din comunele Beba Veche si
Dudestii Vechi, judetul Timis” .

Nr. 34
Primarul comunei Beba Veche, judeţul Timiş, in baza art. 26 alin. 1 din
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local Beba Veche aprobat
prin HCL 42/2016:

Avand in vedere:
-

Raportul nr 2463 din 2.08.2017 întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului comunei BEBA VECHE, propune prelungirea
scrisorii de garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile
Mici si Mijlocii SA IFN, in conformitate cu prevederile art. 3 din OUG 79/2009;

-

Avand in vedere Contractul de finantare nr.C322010953700037/19.11.2015 recodificat
C0720000T210953700037/19.11.2015 si a actelor aditionale ulterioare incheiate cu
Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale – AFIR

-

Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru
stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru
renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii
economiei in zonele rurale;

-

H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Ordonantei de
Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei
fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala;

-

Prevederile art.20 alin.(3) din OUG nr. 79/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul European de garantare agricola, Fondul European
Agricol de Dezvoltare Rurala, coroborat cu prevederile art.56 alin.(2) din regulamentul (CE)
nr. 1974/2006 al comisiei din 15.12.2006 de stabilire a normelor de aplicare a
regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala
acordat din FEADR, cu modificarile si completarile ulterioare

-

Expunerea de motive a Primarului, precum si avizul favorabil al comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului Local al comunei Beba Veche, județul Timiș;

-

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 si 2 lit (b), alin. 4 lit. (c), alin.6 pct.13,art.39 alin.1 si
ale art. 45, alin. 1 si alin 2-lit. (b), din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
CONSILUL LOCAL AL COMUNEI BEBA VECHE
HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 476/11.12.2015 pana la data
de 19.11.2018 de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si
Mijlocii S.A- IFN in conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2009, in favoarea AFIR, pentru
valoarea de 10.450.000,00 lei destinata acoperirii in proportie de 110% a sumei de 9.500.000,00 lei
solicitata ca avans conform Contractului de finantare nerambursabila incheiat cu Agentia pentru
Finantarea
Investitiilor
Rurale,
nr.
C322010953700037/19.11.2015
recodificat
C0720000T210953700037/19.11.2015 destinat realizarii investitiei: „Proiect integrat privind
infiintarea retelei de canalizare si a statiei de epurare in satele - Pordeanu, Cheglevici si Beba
Veche, infiintarea si respectiv, modernizarea retelei de alimentare cu apa potabila in satele –
Pordeanu si Dudestii Vechi, infiintarea si dotarea centrului de asistenta dupa programul scolar, de
tip after school, in Dudestii Vechi, infiintarea si modernizarea infrastructurii rutiere din comunele
Beba Veche si Dudestii Vechi, judetul Timis” .
Art. 2. Se aproba plata unui comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie acordata de
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A- IFN.
Art. 3. Prezenta hotarare se va comunica
- Primarului comunei in vederea ducerii la indeplinire
- FNGCIMM SA IFN
- AFIR

Inițiator,
Primar,
ing. Ioan Bohancanu

Viza legalitate,
Secretar,
jr. Sorin Giuroescu

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE

Privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu
prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei: „Proiect integrat privind infiintarea retelei
de canalizare si a statiei de epurare in satele - Pordeanu, Cheglevici si Beba Veche, infiintarea si
respectiv, modernizarea retelei de alimentare cu apa potabila in satele – Pordeanu si Dudestii
Vechi, infiintarea si dotarea centrului de asistenta dupa programul scolar, de tip after school, in
Dudestii Vechi, infiintarea si modernizarea infrastructurii rutiere din comunele Beba Veche si
Dudestii Vechi, judetul Timis” .

Primarul comunei Beba Veche, judeţul Timiş, in baza art. 26 alin. 1 din
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local Beba Veche aprobat
prin HCL 42/2016:

Avand in vedere:
-

Raportul nr 2463 din 2.08.2017 întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului comunei BEBA VECHE, propune prelungirea
scrisorii de garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile
Mici si Mijlocii SA IFN, in conformitate cu prevederile art. 3 din OUG 79/2009;

-

Avand in vedere Contractul de finantare nr.C322010953700037/19.11.2015 recodificat
C0720000T210953700037/19.11.2015 si a actelor aditionale ulterioare incheiate cu
Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale – AFIR

-

Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru
stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru
renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii
economiei in zonele rurale;

-

H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Ordonantei de
Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei
fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala;

-

Prevederile art.20 alin.(3) din OUG nr. 79/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul European de garantare agricola, Fondul European
Agricol de Dezvoltare Rurala, coroborat cu prevederile art.56 alin.(2) din regulamentul (CE)
nr. 1974/2006 al comisiei din 15.12.2006 de stabilire a normelor de aplicare a
regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala
acordat din FEADR, cu modificarile si completarile ulterioare

-

Expunerea de motive a Primarului, precum si avizul favorabil al comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului Local al comunei Beba Veche, județul Timiș;

-

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 si 2 lit (b), alin. 4 lit. (c), alin.6 pct.13,art.39 alin.1 si
ale art. 45, alin. 1 si alin 2-lit. (b), din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
CONSILUL LOCAL AL COMUNEI BEBA VECHE
HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 476/11.12.2015 pana la data
de 19.11.2018 de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si
Mijlocii S.A- IFN in conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2009, in favoarea AFIR, pentru
valoarea de 10.450.000,00 lei destinata acoperirii in proportie de 110% a sumei de 9.500.000,00 lei
solicitata ca avans conform Contractului de finantare nerambursabila incheiat cu Agentia pentru
Finantarea
Investitiilor
Rurale,
nr.
C322010953700037/19.11.2015
recodificat
C0720000T210953700037/19.11.2015 destinat realizarii investitiei: „Proiect integrat privind
infiintarea retelei de canalizare si a statiei de epurare in satele - Pordeanu, Cheglevici si Beba
Veche, infiintarea si respectiv, modernizarea retelei de alimentare cu apa potabila in satele –
Pordeanu si Dudestii Vechi, infiintarea si dotarea centrului de asistenta dupa programul scolar, de
tip after school, in Dudestii Vechi, infiintarea si modernizarea infrastructurii rutiere din comunele
Beba Veche si Dudestii Vechi, judetul Timis” .
Art. 2. Se aproba plata unui comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie acordata de
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A- IFN.
Art. 3. Prezenta hotarare se va comunica
- Primarului comunei in vederea ducerii la indeplinire
- FNGCIMM SA IFN
- AFIR
Preşedinte de şedinţă,
Ciobanu Liviu
Contrasemnează
Secretar
jr. Sorin Giuroescu

Beba-Veche la 3 august 2017
Nr. 34
Adoptată cu un număr de 11

voturi Pentru,

voturi Contra,

abţineri

