
R O MÂ N IA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

39.PROIECT NR. 7216/25.10.2022 

HOTĂRÂR E 
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393/10.08.2017 

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 
2.453.642,69 lei ( 40% din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei „EXTINDERE 

REŢELE DE CANALIZARE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA " 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în şedinţa 
ordinară, în data de 28 aprilie 2022; 

Având în vedere: 
-Proiectul de hotărâre nr. 2918/15.04.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul 
Comunei Gorgota, judeţul Prahova; 
-Referatul de aprobare nr. 2925/15.04.2022 prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul 
comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea solicitării de prelungire a 
Scrisorii de Garanţie nr. 393 /10.08.2017 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 2.453.642,69 lei ( 40% din 
valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei „EXTINDERE REŢELE DE 
CANALIZARE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA"; 
-Raportul nr. 3050/26.04.2022 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; 
-Hotărârea Consiliului Local Gorgota nr. 34/18.07.2016 privind implementarea proiectului 
"Extindere reţele de canalizare şi apă în Comuna Gorgota, judetul Prahova"; 
-Contractul de finanţare nr. C0720AN00011633100181/17.07.2017; 

În conformitate cu prevederile: 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79 /2009 privind reglementarea unor masuri 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; 
-Hotărârea 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. 129, alin. (1), lit. b) şi 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 până Ia data de 17.01.2023 a Scrisorii de 
Garanţie nr. 393/10.08.2017 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 2.453.642,69 lei, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2453642,69 
lei (40% din valoarea eligibila a proiectului), conform Contractului de finantare 
nerambursabila nr. C0720AN00011633100181 din data de 17.07.2017, cu modificările şi 
completările ulterioare încheiat cu A.F.I.R. România pentru realizarea investiţiei „EXTINDERE 
REŢELE DE CANALIZARE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA,JUDEŢUL PRAHOVA"; 

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: 7. 360,93 lei. Suma aferentă plăţii comisionului se va suporta din fonduri 
proprii ale bugetului local. 

Art.3. Se împuterniceşte domnul Dumitru Ionu -Nicolae, Primarul Comunei 
judeţul Prahova cetăţean român, posesor 
la data de iiiiiiii de către domiciliat în Comuna Gorgota, 
- 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 Scrisorii 
de Garanţie nr. 393/10.08.2017 şi semnării acordului de garantare. 

Art.4. Cu urmărirea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Biroul economic-financiar din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Gorgota, judeţul Prahova. 

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta hotărâre se înaintează 
Prefectului judeţului Prahova pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 7. Trasparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele 
interesate a prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al unităţii administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, şi se publică, pentru 
informare, în format electronic în Monitorul Oficial Local al Comunei Gorgota, judeţul Prahova. 

PRIMAR, 
Ionuţ-Nicolae Dumitru 

Avizat pentru legalitate, 
fn temeiul art. 243 alin. (1). lit. a) din 

O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 
SECRET AR GENERAL, 

Anca Dănilă 

Proiectul de hotărâre se transmite către: 
- Compartimentul Urbanism în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate cu termen de 
depunere a acestuia până la data de 01.11.2022, orele 15.00; 
- Comisille C.L. nr. 1, 2, 3 cu termen până la data de 01.11.2022, orele 15.00; 

PRIMAR, 
Ionut-Nicolae DUMITRU 

Secretar general, 
Anca Dănilă 




