
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 
CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI OLTINA 

 

 
HOTARÂREA 

nr. 16 din 09 martie 2020  
privind prelungirea Scrisorii de Garantie nr. 621/28.09.2017 de la FNGCIMM S.A. – IFN 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c)    art. 7 alin. (2)  din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 
d)   art. 129 alin. (4) lit. a) raportate la art. 155 alin. (1) lit. c) precum și cu cele ale alin. (4) lit. a), 

art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
e) ale art. 3, alin. 2, art. 42 alin. 4, art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 
Ținând cont de Scrisoarea de Garantare nr. 621/28.09.2017 de la FNGCIMM S.A. – IFN in valoare 

de 610.835 lei destinata acoperirii in proportie de 100% a avansului de 610.835 lei conform Contractului 
de finantare nerambursabilă nr. C0760CN00011621400061 din 23.03.2017 si actele aditionale ulterioare 
incheiate cu AFIR.  

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Oltina, în calitatea sa de inițiator 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Oltina 
c) raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 

şi urbanism, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei 
 In temeiul art. 196  alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
                 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OLTINA,  întrunit în ședința ordinară din data de 09 
martie 2020, adoptă prezenta hotărâre 
 

       Art. 1. Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 08.10.2020 a Scrisorii de garantie de la 
FNGCIMM SA IFN nr. 621/28.09.2017 in suma de 610.835 lei in vederea garantarii in procent de 100% a 
obligatiilor de plata a avansului de 610.835 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea 
proiectului “ Dotarea caminelor culturale din localitatile Oltina si Razoarele in scopul conservarii si 
promovarii culturii traditionale locale” com.Oltina, jud.Constanta, in baza contractului de finantare 
nerambursabila nr.C0760CN00011621400061/23.03.2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in 
favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 
      Art. 2. Se aprobă plata unui comision de 0,05%/lună din valoarea scrisorii de garantie acordată de 
Fondul  National de  Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A- IFN. 
      Art. 3. Primarul comunei Oltina, jud. Constanta, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
      Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului 
comunei Oltina și prefectului județului Constanța și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa:  www.comunaoltina.ro                
 
                                                                                                                              
   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

 …………………………….……… 
                  Marin MOCANU 

Contrasemnează, 
SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI OLTINA 
 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 


