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                                                               HOTĂRÂREA NR. 37 
                                                                    DIN 29.09.2019  
   
 
PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANȚIE DIN PARTEA 
FONDULUI DE GARANTARE  A CREDITULUI RURAL IFN S.A. PENTRU PROIECTUL 
« MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA« 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN 
ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  
 
-având în vedere referatul de aprobare privind prezentarea și motivarea proiectului de hotărâre 
iniţiat de primarul comunei Sihlea, judeţul Vrancea, privind aprobarea prelungirii scrisorii de 
garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. pentru proiectul 
« MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA «;  
-având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural 
IFN S.A. pentru proiectul « MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA SIHLEA, 
JUDEȚUL VRANCEA«;   
-având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul 
Vrancea, la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea 
Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. pentru proiectul «MODERNIZARE 
DRUMURI COMUNALE, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA«;   
-având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 49/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii 
agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul 
Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada 
de programare 2014 - 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul garantării; 
- având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 640/ 2016 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii 
maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la 
bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul garantării din 31.08.2016; 
- având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 226 din 2 aprilie 2015 
privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional 
de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
şi de la bugetul de stat; 
- având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 138 din 16 martie 2017 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea 
cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare 
rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 
bugetul de stat, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele 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, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.262/2009; 
-având în vedere prevederile Contractului de finanţare nr. 
C0720RN00021524100461/30.12.2016 pentru acordarea ajutorului financiar 
nerambursabil pentru proiectul ,, MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA 
SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA" încheiat între AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA 
INVESTIŢIILOR RURALE- ROMÂNIA şi Comuna Sihlea; 
-în temeiul art. 129, alin.1, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit. “d”, art. 139, alin.3, lit. “a”,  art.196, 
alin.1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ; 
 
HOTĂRĂŞTE :  
 
ART.1 Se aprobă prelungirea scrisorii de garanție bancară din partea Fondului de garantare a 
Creditului Rural IFN S.A. pentru proiectul « MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, 
COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA« în cuantum de 1.525.000 lei, reprezentând 100% din 
valoarea avansului 1.525.000 lei. 
ART. 2 Scrisoarea de garanție  pentru restituirea avansului nr. IG173300903/ 22.09.2017 este 
valabilă până la data de 30.12.2019, se aprobă solicitarea prelungirii scrisorii de garanție cu 12 
luni până la data de 30.12.2020.  
 ART.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea, 
compartimentului contabilitate cheltuieli, biroului achiziţii publice, investiţii din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea 
şi aduse la cunostinţă publică prin grija  secretarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea.                             
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