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HOTĂRÂRE 

NR. 6 din 09.02.2022 

pentru aprobarea solicitării prelungirii valabilității scrisorii de garanție din partea FGCR - IFN 

S.A. pentru garantarea avansului primit din F.E.A.D.R. pentru finanțarea proiectului 

„Reabilitare, modernizare și extindere cămin cultural în localitatea Cozma, comuna Cozma, 

județul Mureș” 

 

 

Consiliul Local al Comunei Cozma, judeţul Mureș, întrunit în şedinţa ordinară din data de 09.02.2022,  

 
Având în vedere referatul de aprobare nr. 229/03.02.2022 emis de primarul comunei Cozma si 

Raportul de specialitate nr.229/1/03.02.2022, la proiectul de hotarare prin care se  propune 
prelungirea cu 12 luni a termenului de execuție a contractului de finanțare nr. 
C0760CN00021772800071/04.05.2018   încheiat cu A.F.I.R.,  
 Ținând seama de faptul că a fost obținut avansul în valoare de 307.287,70 lei din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.) pentru finanțarea proiectului „Reabilitare, 
modernizare și extindere cămin cultural în localitatea Cozma, comuna Cozma, județul Mureș”, 
reprezentând 40,00% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare nr. 
C0760CN00021772800071/04.05.2018  încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
(A.F.I.R.) și Comuna Cozma, pentru garantarea căruia a fost emisă de către Fondul de Garantare a 
Creditului Rural - I.F.N. S.A. Scrisoarea de garanție pentru restituirea avansului nr. 
IG183300241/18.06.2018 cu valabilitate până la data de 04.05.2021, prelungită prin Notificarea nr. 
1352 / 03.03.2021 până la data de 04.05.2022 
 

 Luând act de Notificarea în vederea acceptării actului adițional pentru prelungirea duratei de 

execuție a contractului de finanțare peste 36 luni cu aplicarea de penalități de 0,1% nr. R1 SIBA 

709/03.02.2022 prin care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A.F.I.R.) solicită prezentarea 

Scrisorii de Garanție al cărei termen să acopere termenul de execuție solicitat, respectiv până la data 

de 04.05.2023, 
 

 Având în vedere prevederile art.1 și art.3 lit.a) din O.U.G. 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, cu modificările și completările ulterioare și ale art.4 și 5 din Normele 

metodologice aprobate prin H.G. nr.1262/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
   

Ţinând cont de prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, 
 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2002 privind normele de tehnică legislativă 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare 
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H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art. 1. Se aprobă solicitarea prelungirii valabilității Scrisorii de garanție pentru restituirea 

avansului nr. IG183300241/18.06.2018 de către FGCR - IFN S.A. în valoare de 307.287,70 lei, 

respectiv 100% din valoarea avansului, avans reprezentând 40,00% din fondurile nerambursabile 

pentru implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere cămin cultural în 

localitatea Cozma, comuna Cozma, județul Mureș”, în baza contractului de finanțare 

nerambursabilă nr. C0760CN00021772800071/04.05.2018, până la data de 04.05.2023. 

Art. 2. Suma reprezentând comisionul de garantare se suportă din veniturile proprii ale 

bugetului local. 

Art. 3. Se încredințează primarul comunei Cozma, Domnul Ormenișan Petru, ca reprezentant 

legal al proiectului, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Mureş, Primarului 

Comunei Cozma şi se aduce la cunoştiinţa publică prin publicarea pe pagina de internet a comunei. 

 

  

 

 Presedinte de sedinţă,                                                Contrasemnează pentru legalitate  

                                                                                                      Secretarul Comunei Cozma 

            Suciu Alexandru                                 Crăciun Adrian  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


