
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.72 

DIN 07.07.2021 

privind  aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanţie nr. 506/ 30.08.2017 de la 
FNGCIMM SA IFN, în valoare de  1.736.900,00 lei în vederea garantării obligaţiilor de plată 

a avansului de  1.736.900,00   lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea 
proiectului intitulat  

„ Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Șimand, 
județul Arad, L=6.939,98 M ” 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 
07.07.2021 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al  Primarului comunei Şimand privind solicitarea de prelungire 
a Scrisorii de Garanție nr. 506/ 30.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 
1.736.900,00  lei în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 
1.736.900,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului 
intitulat: „ Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna 
Șimand, județul Arad, L=6.939,98 M ”, în baza contractului de finanţare 
nerambursabilă nr.  C0720RN00011750200399/23.08.2017 - cod contract PNDR 
2014 – 2020 cu modificările și completările  ulterioare, în favoarea Agenţiei pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

- actul AFIR SIBA nr. 1481/28.06.2021 înregistrat la Primăria comunei Şimand cu nr. 
2605/29.06.2021, referitor la prezentarea de către Primăria Şimand, a scrisorii de 
garanţie pentru restituirea avansului, valabilă pentru o perioadă de timp egală cu 
durata de execuţie a Contractului de finanţare solicitată prin documentaţia depusă, 
respectiv până la data de 23.08.2022; 

- HCL nr.39/10.06.2020 a Consiliului local Şimand, privind aprobarea solicitării unei 
Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.736.900,00 lei, în 
vederea garantării obligațiilor de plată a avansului în valoare de 1.736.900,00 lei din 
fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Modernizarea 
rețelei de drumuri de interes local în comuna Șimand, județul Arad, L = 6.939,98 M” 
în localitatea Șimand, com. Șimand, jud. Arad; 

- Contractul de finanţare nerambursabilă nr.C0720RN00011750200399/23.08.2017 – 
cod contract PNDR 2014-2020; 

- prevederile art.129  alin. (1), alin. (2)  lit. (b) şi alin. (4) lit. (d) şi (e) din O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Șimand; 
- votul ,,pentru” a 12 consilieri din cei 13 în funcţie fiind prezenţi 12 consilieri; 
În temeiul art. 139 alin.(3) lit.(d) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. -  Se aprobă solicitarea prelungirii până la data de 23.08.2022,  a Scrisorii de 

Garanţie nr. 506/ 30.08.2017  de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.736.900,00  lei,  în 
vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de 1.736.900,00 lei  din fondurile 
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „ Modernizarea rețelei de 
drumuri de interes local în comuna Șimand, județul Arad, L=6.939,98 M ”, în baza 
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contractului de finanţare nerambursabilă nr. C0720RN00011750200399/23.08.2017 - cod 
contract PNDR 2014 – 2020 cu modificările și completările  ulterioare, în favoarea Agenției 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 

Art.2. – Achitarea comisionului de 10.421,40 lei pentru prelungirea scrisorii de 
garanţie pe o perioadă de 12 luni conform calculului (- 1.736.900 leix100%x12 
lunix0,05%/lună=10421,40 lei), se va face de la cap.84.02.20 – Străzi – Bunuri şi servicii – 
alte prestări de servicii pe străzi şi domeniul public. 

Art. 3.   - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Comunei  Șimand şi se comunică cu:                       

- Instituţia Prefectului  - judeţul Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
- FNGCIMM SA IFN. 

 
 

   Președinte de ședință, 
Fruja Gheorghe 

                            Avizat de legalitate, 

        p.Secretar general,  
                       Inspector, 

      Chiș Codruța-Rodica 
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