
ROMANIA 

JUDETUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  SMEENI 

HOTĂRÂRE  nr. 44 

 din data de 13.07.2021 

 

Privind: aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului 
National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru 
proiectul integrat finantat prin Sub Masura 7.2  prin  P.N.D.R. , al comunei Smeeni, 
județul Buzău 

 Consiliul Local  smeeni, jud. Buzău, întrunit in ședință ordinară la data de  
13.07.2021; 

 Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Smeeni prin care se 
propune aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului  
National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii – SA  pentru 
proiectul integrat prin Sub Masura 7.2  a PNDR ,al comunei  Smeeni, proiect intitulat  
“ Înființare rețea de canalizare și stație de epurare ,extinderea și reabilitarea rețelei cu 
apă stație de pompare , stație de tratare și rezervor de stocare în comuna Smeeni , sat 
Smeeni , județul Buzău“ , precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local Smeeni ; 

 Luand în considerare prevederile art.1, alin 1 si 2, precum și ale art.3 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri 
pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare 
Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea  calitătii vieții și 
diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.1.262/2009; 

         Având în vedere prevederile art. 129 alin. ( 2 ) lit.”b”, alin (4) , lit.”b” și lit. ”e” 
din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ  ;              

 Tinand cont de prevederile art.2 si cele ale art.4 alin 4(5) din contractul de 
finanțare nerambursabilă  nr. C0720AN00011621000028  din data de 03.10.2017  
încheiat între comuna Smeeni și AFIR Bucuresti. 

  



 		În temeiul art. 129 alin. ( 4 ) lit.”a”, alin (14) , art. 134 alin (1) lit.”a” ,ale art. 
139 coroborat cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. ‚’’a’’  din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ:                 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art. 1. Se aprobă solicitarea de prelungire a valabilității scrisorii de garanție din 
partea F.N.G.C.I.M.M. București în valoare de 2.750.000lei pentru obținerea 
avansului aferent  proiectului  “ Înființare rețea de canalizare și stație de epurare 
,extinderea și reabilitarea rețelei cu apă stație de pompare , stație de tratare și rezervor 
de stocare în comuna Smeeni ,sat Smeeni , județul Buzău“. 

 Art.2. Se aprobă plata comisionului de garantare în sumă totală de 16500 lei , 
respectiv 1375 lei  lunar ,pentru prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii de 
garanție  prevazută la art.1. 

         Art.3 Perioada  pentru care se solicită prelungirea termenului de valabilitate a 
scrisorii de garantare emisă de F.N.G.C.I.M.M. I.F.N.S.A București ,este de 12 luni 
(respectiv de la  03.10.2021 până la 03.10.2022) pentru proiectul menționat mai sus . 

 Art.4. Primarul va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

 Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Institutiei Prefectului județului Buzău 
și se va face publică prin afișare la sediul Primariei prin grija secretarului general 
U.A.T.Smeeni . 

             

             Președinte de ședință                            Contrasemnează 

                Consilier  local                                      Secretar general U.A.T. 

                 Minea  Ioana  Stănescu Anghel Luigi 

										

									Nr. 44   din  13.07.2021, com. SMEENI,jud.BUZAU 

 
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din 
data de 13.07.2021  , cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.57 /2019 privind Codul 
admionistrativ, cu un numar de   14    voturi „pentru”,  0   „împotrivă” ,  1   „abţineri” 
din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi  la şedinţă  15. 
 

  


