
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea solicitării de prelungire a :;,._ns,J ·,. ,.r. 66/28.0..,.:.. 017 de la 

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de 
Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului 

de 703 5 , 00 lei ( 49, 76 °„din, ... io. eligib;'1, r roiec.lu u ), pentru realizarea investiţiei 
„DESFIINŢARE GRĂDINIŢĂ (CORP Cl), INTOCMIRE PUD RIDICARE RESTRICTIE DE 

CONSTRUIRE, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, 
SPATIU PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, UTILITATI, IM PREJMUIRE, BRANSAMENTE SI 

ORGANIZARE SANTIER" 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în şedinţa 
- � � 2 ... 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. ·ri-<' --J.05.2C20 prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul 
comunei Gorgota, jude�ul Prahova, prin care propune aprobarea solicitării de prelungire a 
. , • n • ae rar-1 fL , ··, Co/·., { . • v 11 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru 
Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Corgota în favoarea A.F.I.R. România, 
destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 703 5 5 L,C I 49, 76 din v \ •·ea 

a ;J 'J ... ctulut, pentru realizarea investiţiei „DESFIINŢARE GRĂDINIŢĂ (CORP Cl), 
INTOCMlRE PUD RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ, DRUM 
ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, 
UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE SANTIER"; 
-Raportul nr. �773/19.05 202) întocmit de Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Gorgota; 
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local Gorgota; 

Ţinând seama de: 
-prevederile Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr. 15/22.03.2017 privind implementarea 
proiectului „DESFIINŢARE GRĂDINIŢĂ (CORP Cl), INTOCMIRE PUD RIDICARE RESTRICTIE 
DE CONSTRUIRE, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI 
PIETONALE, SPATJU PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, 
BRANSAMENTE SI ORGANIZARE SANTIER". 
-Contractul de finanţare nr. C0720EN00011733100157 /10.08.2017; 
-prevederile Hotărârii Consiliului Local Gorgota 42/22.08.2017 privind aprobarea valorii de 
investitie si a solicitarii unei scrisorii de garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor 
pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-lFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru 



realizarea investitiei „DESf,'JU(f:lRE GRr1.DINJ1:1 (CO ?F Cl}, JNTOCl,'IJRI:: PUD RID!CAl'E 
R','STRICTIE DE CONSTRUIRE, CONSTRUIRF: GRilDI.VJŢ,-1, DRUM ACCES, ALEI CAROSA r;l/,E Sl 
PIE'fONAL'fJ, SP,11/U PAUC;1/W, .11MfiN1'_) Ul EXTHUI011Rt: UT/UTA1'J, IMPREJMU!RI�� 
"I? , s,.,,, E, ,rr_ s· c c1. '7/1 ::: .�:, ''f'ER" 
-Durata de execuţie a proiectului de maximum 36 de luni, respectiv până Ia data de 
10.08.2020, precum şi de durata de implementare a proiectului de maximum 33 de luni ce 
reprezintă termenul limită până la care se poate depune ultima cerere de plată; 
-Durata de execuţie a contractului de finanţare care cuprinde durata de realizare a 
investiţiei şi implementare a proiectului la care se adaugă maximum 90 de zile 

r.alendaristice pentru efectuarea ultimei plăţi; 

-Faptul că lucrările la investiţia ante-menţionată nu au fost finalizate până la această dată; 
-Starea de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României nr. 195/ 2020 şi 

prelungită prin Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020 urmare apariţiei pe 
teritoriul ţării a coronavirusului SARS - COV - 2; 
-Necesitatea actualizării documentaţiei economice a proiectului tehnic în concordanţă cu 
toate modificările legislative în vigoare de la momentul încheierii contractului de finanţare 
şi până în prezent, documentaţie ce intră în sarcina firmei de proiectare S.C.INRO 
Construct S.R.L., care a reclamat întârzieri în realizarea documentaţiei ca urmare a unor 
cauze interne obiective; 
-Necesitatea prelungirii duratei de realizare a investiţiei şi de implementare a proiectului 
până la 45 de luni, respectiv până la data de 10.08.2021; 
-Necesitatea prelungirii perioadei de execuţie a Contractului de Finanţare până la 48 de 

luni, respectiv până la data de 10.08.2021; 

În conformitate cu prevederile: 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79 /2009 privind reglementarea unor mas uri 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 şi completările ulterioare; 
-Hotă1·ârea Guvernului nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurală pentru 
renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în 
zonele rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă solicitarea de prelungire a Scris<,rii 1 1 C1n nţie nr. 166/28.08 2 J ..... ' de 
la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, 
încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, în valoare de 703.545,00 lei, destinată 
acoperirii în procent de 100% a avansului de 703 : 5, 00 ,(, [ '9, 76 o/o din valoarea el;�ibil'' c1 



•)rOL_ctului), conform Contractul de finanţare nerambursabilă nr. C0720EN00011733100157 
din data de 10.08.2017, cu modificările şi completările ulterioare încheiat cu A.F.I.R. România 
pentru realizarea investiţiei „DESFIINŢARE GRĂDINIŢĂ (CORP C1), fNTOCMIRE PUD 
RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ, DRUM ACCES, ALEI 
CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARl EXTERIOARE, UTILITATI, 
IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE SANTIER". 

Art.2. Se aprobă plata comisionului datorat calculat după cum urmează: valoarea scrisorii 

de garanţie x 0,05 % x numărul de luni de valabilitate a scrisorii de garanţie acordată de 
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii S.A- IFN, 
respectiv suma de: 4.221,27 lei lei. Suma aferentă plăţii comisionului se va suporta din fonduri 
pi-oprii ale bugetului loectl. 

Art.3. Se împuterniceşte domnul Dumitru Ionuţ-Nicolae, Primarul Comunei 
judeţul Prahova, cetăţean român, posesor C.I. seria 
la data de 31.07. J 9 de către S.P.C.L.E.P. Ploieşti, domiciliat în Comuna Gorgota, 
1111 judeţul Prahova, să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local Gorgota. toată 
documentaţia pe care beneficiarul public trebuie să o prezinte la Fondul Naţional de Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, în vederea obţinerii prelungirii : :ri_·orii 
(

1 (�1r 1ţJc nr. '66/28.GJ.2(}'� 7 şi semnării acordului de garantare. 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi 

Biroul economic-financiar al aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, judeţul 
Prahova; 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prln grija secretarului enc:r-1 al comunei, în 
t. rn1 rnl pL:v�zut de lege, primarului comunei, Biroului economic-financiar, Prefectului jut· _,ţllli. i 
t'r_ h, , şi se aduce L cu:10s1;n1r1 public" pri•1 r ublîcarc'2. r. pa �ina de internet la � -1- lSa: 
wv:w.primariagorgota.ro. 

Gorgota, 1..8.05.2020 
Nr. -�5 
Red./Oact. A.D./4ex 

Contrasemnează pentru legalitate, 

în temeiul art. 243 alin. (1). lit. a) din 

O. U.C. nr. S7 /2019 privind Codul administrativ 

SECRETAR GENERAL, 

Nr. consilieri in functic* 
Nr. consilieri prezenti 
Nr. voturi pentru 
Nr. voturi contra 
Nr. abtineri 

Anca Dănilă 

o 

*inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota 




