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HOTĂRÂREA NR. 46/20.09.2021 
privind  aprobarea solicitării Scrisorii de garanție bancară  din partea Fondului de Garantare a Creditului 

Rural -IFN S.A.     în vederea obținerii avansului în sumă de 136.231,97 lei necesar implementării 
proiectului „Achiziție utilaj multifuncțional în comuna Poienarii de Muscel județul Argeș ”finanțat prin 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  conform Contractului de finanțare nr. C 
1920074X204930308104 din 02.06.2021 și a Actului adițional nr.1 

 
 
 
 
 
 

Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință extraordinară: 
Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 5029/17.09.2021 și Raportul de specialitate nr. 5031/17.09.2021 prin care se 
propune aprobarea solicitării Scrisorii de garanție bancară  din partea Fondului de Garantare a Creditului 
Rural -IFN S.A în vederea obținerii avansului în sumă de 136.231,97 lei necesar implementării 
proiectului „Achiziție utilaj multifuncțional în comuna Poienarii de Muscel județul Argeș ”finanțat prin 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  conform Contractului de finanțare nr. C 
1920074X204930308104 din 02.06.2021 și a Actului adițional nr.1 

- Contractul de finanțare nr. C 1920074X204930308104 din 02.06.2021 și Actul adițional nr.1  
pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare 
Rurală a proiectului ”Achiziție utilaj” 

- Prevederile art. 129 alin. (4), lit. b, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
În baza art. 139 alin. (3), lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ:          
 
 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
 

 
 Art. 1. - Se aprobă solicitarea  Scrisorii de garanție bancară  din partea Fondului de Garantare a 
Creditului Rural -IFN S.A în vederea obținerii avansului în sumă de 136.231,97 lei  necesar 
implementării proiectului „Achiziție utilaj multifuncțional în comuna Poienarii de Muscel ,județul Argeș 
”finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  conform Contractului de finanțare  
nr. C 1920074X204930308104 din 02.06.2021 și a Actului adițional nr.1  
 

Art. 2. – Scrisoarea de garanție bancară din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural -IFN 
S.A va fi solicitată pentru suma de 136.231,97  lei  ce va fi garantată cu ipotecă asupra veniturilor proprii 
și garanție mobiliară pe conturile deschise la bancă ,respectiv cu veniturile bugetului local realizate în 
anul 2020 în sumă de 5311079 lei. 

 
Art.3 -Se aprobă  plata costurilor datorate Fondului de Garantare a Creditului Rural -IFN S.A 

pentru eliberarea si anularea Scrisorii de garanție bancară  . 

 

 

 



  
 

 

Art.4 Se aprobă valoarea de investiție a proiectului „Achiziție utilaj multifuncțional în comuna 
Poienarii de Muscel județul Argeș ”finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în baza  
Contractului de finanțare nr. C 1920074X204930308104 din 02.06.2021 și a Actului adițional nr.1în 
sumă de  302.737,71 lei (fără TVA ) conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă  din prezenta 
hotărâre . 

 
Art. 5. - Se aprobă mandatarea domnului  Banzea Ion, Primar al Comunei Poienarii de Muscel, în 

calitatea sa de reprezentant al Comunei Poienarii de Muscel, să semneze în numele și pe seama Consiliul 
Local al Comunei Poienarii de Muscel, documentele necesare obținerii Scrisorii de garanție bancară. 

Art. 6. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește  Primarul 
comunei Poienarii de Muscel. 

 
Art. 7. - Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei la cunoștință publică, 

comunicată persoanelor interesate, primarului și Instituţiei Prefectului -Judeţul Argeș, pentru control 
legalitate.                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
Data astăzi: 20.09.2021 
 

 Preşedinte de şedinţă,                                              Contrasemnează, 
Bălălău Nicolae                                                                     Secretar general,  

Boboc Remus Eduard    
 
 
   

Nr. Consilieri prezenți: 11 
Nr. Voturi   - pentru : 11 
                    - împotrivă : 0 
                    
Cvorum-7             


