
RO MANIA 

JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR. 3f 
PRIVITOR LA: Aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul Natio11al 

de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA - IFN, pentru realizarea investitiei « Prima 
Înfiinţare reţele publice de apă si apă uzată, imbuntttiif irea ref elei de drumuri de interes local, prima Înfiinţare şi 

dotare centru pentru îngrijire copii tip„after sclwol", investifii în scopul conservlirii specificului local şi a 

moştenirii culturale», din comuna Otesani,judetul Va/cea. 

Consiliul local al comunei Otesani, judelui Valcea, intrunit in sedintu ordinara,publica, pe data 

de 31 august 2021, la care participa un nu mar de 11 consilieri, din totalul de 11 consilieri in functie ai 

Consiliului local; 

Vazand ca prin votul majoritalii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Obada Dumitru , 

ales in sedinta de consiliu din data de 31 august 2021: 

Luand in dezbatere: 

- Solicitarea de informalii suplimentare nr. SIBA 3816118.08.2021, transmisa de catre Centrul 

Regional pentru Finantarea lnvestitiilor Rurale -I Sud-Vest Oltenia, prin care ne solicita prelungirea 

scrisorii de garantie de restituire a avansului nr. 481114.12.2015 emisa de care FNGClMM SA -

IFN,pana la data de 17.03.2022; 

- Referatul de aprobare, înregistrat la nr.36-16 din 18 august 2021 si proiectul de hotarare 

prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei,cu privire la aprobarea solicitarii de 

prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru 

Intreprinderile Mici si Mijlocii SA - lFN, nr. 481114.12.2015 in suma de -1.-178.522,40 lei in vederea 

garantarii in procent de 110% a obligatiilor de plata a avansului de -1.071.38-1 lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului « Prima înfiinţare ref ele publice de apă si apă uzată, 

imbunătăfirea refelei de drumuri de interes local, prima infiinfare şi dotare centru pentru îngrijire copii 

tip„after school", investi/ii în scopul conservării specificului local şi a moştenirii culturale », in comuna 

Otesani, judetul Valcea, in baza contractului de fin„mtare nerambursabila nr. 

C0720000T210944000065/17.l l.2015 si actele aditionale ulterioare,in favoarea AFIR; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Comunei Otesani,judetul 

Valcea, Înregistrat la nr.3647 din 18 august 2021; 

- Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.3 768 din 26 august 2021, avizul 

Comisiei Buget-Finante, inregistrat la nr.3769 din 26 august 2021 si Avziul Comisiei lnvatamant, 

Cultura,Protectie Sociala, inregistrat la nr.3770 din 26 august 2021,prin care se propune aprobarea 

proiectului de hotarare in forma si continutul initial de primar; 

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare,intocmit de 

secretarul general al comunei, inregistrat la nr. 3 771 din 26 august 2021; 

Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a proieclelor actelor 

normative conform art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenta decizionala; 



Jn conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 7912009 privind reglementarea unor 

masuri pentru stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programu! National de De::voltare Rurala 

pentru renovarea si dezvoltarea .spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in 

zonele rurale, prevederile Hota rarii Guvernului nr. I 26212009 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 7912009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea 

absortiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala, prevederile legii nr. 

27312006 privind jinantele publice locale, cu mod(ftcarile si completarile ulterioare si prevederile 

art.129. alin.(2). lit.b). si alin.(4). lit.(b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.5712019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 

In temeiul art.139. alin. (3). lit.d). si art.196. alin.(/). fit. (b). din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu un nu mar de I 1 voturi "pentru", O voturi ·· 

impotriva ", O voturi "abtineri" din totalul de 1 I voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HOTARARE 

Art.I.- Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 17.03.2022 a Scrisorii de garantare de 

la FNGCJMM SA IFN nr. 481114. I 2.2015 in suma de 4.478.522,-10 lei in vederea garantarii in procent de 

I 10% a obligatiilor de plata a avansului de -1.071.384 lei din fondurile nerambursabile pentru 

implementarea proiectului « Prima în_ftinjare reţele publice de apă si apă uzată, imbunătăjirea refelei de 

drumuri de interes local, prima înfiinjare şi dotare centru pentru îngrijire copii tip„a.fier school". 

investi/ii în scopul conservării specificului local şi a moştenirii culturale ». in comuna Otesani. judetu! 

Valcea, in baza contractului definantare nerambursabila C0720000T2109-l-1000065/17. l 1.2015 si actele 

aditionale ulterioare,in favoarea AFIR. 

Art.2.- Se aproba plata unui comision de O, 05%/luna din valoarea scrisorii de garantie acordata 

de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA. -IFN. 

Art.3.-Primarul Comunei Otesani si Compartimentul .financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Otesani, judetul Valcea, vor duce la indeplinire prevederile prezentei 

hotarari. 

Art.4.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei 

Otesani,Compartimentului .financiar contabil, Fondului National de .]arantare a Creditelor pentru 

Intreprinderile Mici si Mijlocii SA - IFN, Agentiei pentru Finantarea lnvestitiilor Rurale si Jnstitutiei 

Prejectuluijudetului Va/cea in vederea exercitarii controlului de legalitate. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELJODORA. 

t 


