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R O M Â N I A                                           

 

    

CONSILIUL LOCAL ROSEȚI 

     JUDEȚUL CĂLĂRAȘI                                           COMUNA ROSEȚI 

Cod 917210, comuna ROSEȚI, judeţul Călăraşi                                                                               cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                                 E-mail: primariaroseti@yahoo.com 

 

 PROIECT NR. 7412/ 13.08.2021 
 

 

  HOTĂRÂRE  

privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie de la F.G.C.R-IFN S.A, în vederea 

implementarii proiectului ,, Extindere rețea de canalizare menajeră și Modernizarea Gospodăriei de 

apă, înființare două foraje și reabilitare rețea distribuție apă, sat Roseți, comuna Roseţi, judeţul 

Călăraşi” 

 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată la 16 August 2021, 

 Având în vedere: 

 - Prevederile  art. 3 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 şi 

completările ulterioare,  

-Prevederile art. 4, art.5, art. 7-8 din H.G.R nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

de aplicare a 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 şi completările 

ulterioare, 

 -Prevederile Hotărârii Consiliului Local Roseţi nr.26/29.03.2017 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai investitiei ,,Extindere rețea de canalizare menajera si Moderizarea Gospodariei de 

apa, infiintare doua foraje si reabilitare rețea distributie apa,sat Roseti,comuna Roseţi, judeţul Călăraşi”, 

precum si prevederile H.C.L. nr.27/29.03.2017 privind implementarea proiectului,,Extindere retea de 

canalizare menajera si Moderizarea Gospodariei de apa, infiintare doua foraje si reabilitare retea 

distributie apa,sat Roseti,comuna Roseţi, judeţul Călăraşi”coroborate cu prevederile H.C.L Roseți nr. 43 

din 29.07.2020 privind actualizarea devizului proiectului mai sus precizat, 

-Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificarile 

şi completările ulterioare 

  Analizând : 

 -Notificarea  nr. 2387/04.08.2021 transmisă de către AFIR București, urmare a analizării 

memoriului justificativ și a notei explicative depuse de către comuna Roseți privind modificarea 

contractului de finanțare,  

- Prevederile contractului de finanțare nr.C0720AN00011781200166 din 22.11.2017 încheiat între  

comuna Roseţi, în calitate de beneficiar şi Agenţia pentru Finanțarea Investitiilor Rurale(AFIR) în calitate 

de autoritate contractantă, 

-Prevederile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, submasura 7.2. Investitii in 

crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scară mică;  
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-Referatul de aprobare înregistrat sub nr.7413/13.08.2021, privind necesitatea prelungirii duratei 

maxime de execuție  a proiectului ,,Extindere rețea de canalizare menajeră și Modernizarea Gospodăriei de 

apă, înființare două foraje si reabilitare rețea distributie apă, sat Roseti,comuna Roseţi, judeţul Călăraşi” 

prin obținerea unei scrisori de garanție bancară de la Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A , 

-Raportul nr.7414/13.08.2021 întocmit de d-na Apostol Georgeta, inspector cheltuieli în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți,  

-Raportul nr.7415/13.08.2021 întocmit de d-l Negoiță Marian-Cosmin, referent de specialitate în 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți, 

-Avizul comisiei de agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, 

protecția mediului și turism, înregistrat cu nr. ___/ 2021, 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. b) corelat cu prevederile alin.(4) lit.d), art. 136 alin.(1), 

(8), art. 139 alin.(3) lit.d), din O.U.G nr. 57/2019  privind Codul administrativ  cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

 

Solicit Consiliului Local al comunei Roseti, sa analizeze prezentul proiect de hotărâre  

și să delibereze cu privire la: 

 

 

Art.1- Se aprobă solicitarea prelungirii  până la data de 22.05.2022 a scrisorii de garanție de la  

Fondul  de Garantare a Creditului  Rural IFN S.A. în valoare de 3.804.548.94 lei  în favoarea Agenţiei 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, necesară pentru acoperirea duratei de execuție a  proiectului 

Extindere rețea de canalizare menajera si Moderizarea Gospodariei de apa, infiintare doua foraje si 

reabilitare rețea distributie apa,sat Roseti,comuna Roseţi, judeţul Călăraşi”,conform contractului  de 

finanțare nr.C0720AN00011781200166 din 22.11.2017  precum și a actelor adiționale aferente acestuia, 

încheiat între comuna Roseţi în calitate de beneficiar şi Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale(AFIR) în calitate de autoritate contractantă.  

Art.2-   a)Se aprobă plata  sumei de 11.413,65 lei reprezentând contravaloarea comisionului de 

garantare datorat pentru prelungirea valabilității scrisorii de garantare. 

(b) Se aprobă plata sumei de 6536 lei reprezentând penalități  de 0,1% conform prevederilor 

contractului de finanțare. 

Art.3-Primarul comunei Roseţi  şi  inspectorul cheltuieli  vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 -Secretarul general al comunei  Roseţi, va comunica şi înainta prezenta hotărâre persoanelor şi 

autorităţilor interesate conform legii. 

 

 

 

 

 

INIȚIATOR PROIECT                                                                       AVIZAT PTR. LEGALITATE, 

PRIMAR-NICOLAE RÂJNOVEANU                                                      SECRETAR GENERAL 

                                                                                            LAVINIA TĂNASE 


