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 CONSILIUL LOCAL ȘELARU 
 
 
 

HOT;RÂRE 
 
          privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie nr. IG173300539/18.08.2017  

emisa de FGCR IFN SA  aferenta proiectului  ,, CONSTRUCTIE GRADINITA NOUA  
+ DOTARI IN COMUNA SELARU, SAT FIERBINTI, JUDETUL DAMBOVITA  ” 
 
 
           CONSILIULăLOCALăALăCOMUNEIă訓ELARU,ăJUDE軍ULăDÂMBOVI軍A,ăîntrunit înăşedinţ<ă
extraordinar<ăînădataăă14.04.2022; 
 Având în vedere Referatul de motivareă 群iă aprobare la acest proiect de hot<râreă prezentat de 
Primarul comunei Selaruă dl.ă Mateiă Gheorghi郡<, din care reiese necesitatea prelungirii perioadei de 
valabilitate a proiectului ,,Construc郡ieăGr<dini郡<ănou<ă+ădot<riă înăComunaăȘelaru,ă satăFierbin郡i,ă
Jude郡ulăDâmbovi郡a” 群i solicitarea  prelungiriiăscrisoriiădeăgaran郡ie din partea FGCR IFN SA  ; 
 V<zând raportul compartimentului de resort 群i al comisiei de specialitate privind avizarea 
acestui proiect de hotarare; 
            În conformitate  cu  prevederile: 
- Art.2 din OUG nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii 
proiectelor în domenii prioritare pentru economia româneasc<,ăfinan郡ate din instrumente structurale ale 
Uniunii Europene alocate României; 
- Art.3 din OUG 79/2009 privind reglementarea unor masuriă pentruă stimulareaă absorb郡iei 
fondurilor alocateă prină PNDRă pentruă renovareaă 群i dezvoltareaă spa郡iuluiă rurală prină cre群tereaă calit<tiiă
vie郡iiă群iădiversific<riiăeconomieiăîn zonele rurale; 
- Art.4ă群i art.5 din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 
79/2009ăprivindăreglementareaăunorăm<suriăpentruăstimulareaăabsorb郡iei fondurilor alocate prin PNDR 
pentruărenovareaă群iădezvoltareaăspa郡iuluiăruralăprinăcrestereaăcalit<郡iiăvie郡iiă群iădiversific<riiăeconomieiăîn 
zonele rurale; 
- Legii nr.273/2006 privindăfinan郡eleăpubliceălocale,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rile ulterioare; 
            În temeiul  art. 129  alin.(4) lit.b)ă群iăart.196ăalin.(1)ăălit.ăa)ădinăOrdonan郡aădeăUrgen郡<ăaă 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare; 
             
 
                                                                    HOT;R;ȘTE: 
 
          Art.1.  Seăaprob<  solicitarea de prelungire a Scrisoriiădeăgaran郡ie nr.IG173300539/18.08.2017  
emis< de  FGCR IFN SA,  pentruăoăperioad< de 6 luni,  pân< la data de 09.12.2022 înăsum< de 
400.000,00 lei,  reprezentand  100șădinăvaloareaăavansuluiăăînăsum< de  400.000,00 lei în vederea 
implement<rii proiectului ,,ăConstruc郡ie Gr<dini郡<ănou<ă+ădot<riăînăComunaăȘelaru,ăsatăFierbin郡i,ă
Jude郡ulăDâmbovi郡aăă” în baza Contractuluiădeăfinan郡are nr. C0720EN00011631600175/09.06.2017, 
completată群iămodificatăăcuăacteăadi郡ionale ulterioare,ăînăfavoareaăAgen郡ieiăpentruăFinan郡areaă
Investi郡iilor Rurale. 
          Art. 2.  Se aprob<  achitareaăcomisionuluiădeăgarantareăînăsum< de 1.200,00 lei   aferent 
prelungirii Scrisoriiădeăgaran郡ie nr.IG173300539/18.08.2017  pân< la data de 09.12.2022, inclusiv ; 



          Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilorăprezenteiăhot<râriă r<spunde primarul comunei 
訓elaruăprinăcompartimentulăfinanciar-contabil; 

    Art. 4. Prezentaăhot<râre prin grija secretarului general al comunei 訓elaruăvaăfiăcomunicat<: 
Institu郡ieiăPrefectului-jude郡ul Dâmbovi郡a,ăprimaruluiă群i compartimentului financiar- contabil. 
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