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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea  valorii de investiţie a proiectului  „AMENAJARE SI DOTARE SPATIU PENTRU 

ACTIVITATI RECREATIVE IN COMUNA ALUNIS , JUDETUL  PRAHOVA  „ ,  solicitarea 
scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM, precum si  

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent proiectului 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară 
  

Văzând: 
- expunerea de motive nr. 2.088/05.04.2019, prin care primarul comunei ALUNIS   
propune aprobarea valorii de investiţie a proiectului „AMENAJARE SI DOTARE 
SPATIU PENTRU ACTIVITATI RECREATIVE IN COMUNA ALUNIS , 
JUDETUL  PRAHOVA”, solicitarea scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional 
de Garantare a Creditelor pentru IMM, precum si  aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli, 
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2.087/05.04.2019, 
-raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş; 
- raportul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii 
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ; 
- raportul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive  şi 
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;   
- prevederile: 

 art.2 din OUG nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii 
proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din 
instrumentele structurale al Uniunii Europene alocate României, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 art.3 din OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbției fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea și dezvoltarea spațiului 
rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 art.4 și 5 din HG nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 
a OUG nr.79/2009 privind reglementarea unoe măsuri pentru stimularea absorbției 
fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin 
creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 art.2 din Ordinul nr.34/2018 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare 
pentru anul 2018. 

Ȋn temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin 4 lit. b) şi lit.d), art.45 alin.(1) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 



 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
Art.1. -Se aprobă valoarea de investiţie a proiectului „AMENAJARE SI 

DOTARE SPATIU PENTRU ACTIVITATI RECREATIVE IN COMUNA 
ALUNIS , JUDETUL  PRAHOVA”  în valoare totală de 476.676,35  lei din care 
valoare eligibilă 362.347,44 lei şi valoare neeligibilă 114.328,91 lei, conform 
contractului de finanţare nr. C1920074A206333101802/26.09.2018 . 

Art.2. -Se aprobă solicitarea scrisorii de garanţie de la FNGCIMM SA IFN, 
reprezentând  100 % (177.023,00 lei) din valoarea avansului de 177.023,00  lei din 
cadrul  contractului de finanţare nr. C1920074A206333101802/26.09.2018  . 

Art.3. -Se aprobă plata sumei de 2.566,84 lei reprezentând comisionul de 
garantare datorat, calculat conform prevederilor art.7 lit.b) din HG nr.1262/2009 
(valoarea scrisorii de garanţie x 0,05% x 29 luni de valabilitate a scrisorii de 
garanţie). 

Art.4. -Se aprobă încheierea Acordului de garantare în favoarea  
FNGCIMM–IFN SA în forma anexată prezentei hotărâri. 

Art.5. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, previzionat pentru 
perioada de valabilitate a Scrisorii de garanţie şi pentru derularea proiectului 
„AMENAJARE SI DOTARE SPATIU PENTRU ACTIVITATI 
RECREATIVE IN COMUNA ALUNIS , JUDETUL  PRAHOVA”. 
          Art.6. -Secretarul comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova; 
- Primarului comunei Aluniş; 
- Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de 
      specialitate al Primarului; 
-     Altor persoane şi autorităţi interesate; 
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei  
      Aluniş şi pe site-ul  oficial al comunei.  

  

Adoptată astăzi, 25 aprilie 2019, în comuna Aluniş, judeţul Prahova 
           

              PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 
               Nicolae Teju 

                                                                      
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                            Secretar, 
                     Marilena Constantinoiu 
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