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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării unei Scrisori de garanţie în vederea
acordării avansului pentru ”Dotarea serviciului de gospodărire comunală, comuna
Bogdănești, județul Vaslui” finanțat în cadrul PNDR
În considerarea dispozițiilor art. 56, art. 120 alin. 1, art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 139
alin. 2 din Constituţia României, republicată, ale art. 3, art. 4, art. 9 paragraful 3 din Carta
europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin
Legea nr. 199/1997, ale art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre prezentat de către Primarul comunei
Bogdăneşti, prin care se arată necesitatea încheierii unei scrisori de garanţie bancară
pentru acordarea avansului pentru proiectul finanţat prin AFIR,
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre, precum şi rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate;
- Contractul de finanţare nr. C1920074x201413908127/26.01.2021;
Ţinând cont de prevederile:
- art. 3 din OUG 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 si diversificării
economiei în zonele rurale;
- art. 5 din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
OUG 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 si diversificării economiei în zonele
rurale;
- Ordinului MADR nr. 13/2021 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare
pentru anul 2021;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 și ale art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgența
a Guvernului cu nr. 57/2021 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
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Ion DOROBANŢU, Primarul comunei Bogdăneşti, propune:
Art.1. Se aprobă valoarea finală a proiectului ”Dotarea serviciului de gospodărire
comunală, Comuna Bogdănești, județul Vaslui” de 576.504,08 lei, formată din:
- total cheltuieli eligibile – 477.930,74 lei,
- total cheltuieli neeligibile – 98.573,34 lei.
Art.2. Se aprobă solicitarea scrisorii de garanţie în valoare de de 238.500,00 lei din
partea Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, reprezentând 100% din valoarea
avansului în sumă de 238.500,00 lei, conform prevederilor articolului 4 din Contractul de
finanţare nr. C1920074X201413908127 /26.01.2021. Valabilitatea scrisorii de garanţie este de
19 luni.
Art.3. Se aprobă plata comisionului datorat pentru scrisoarea de garanţie prevăzută
la art. 1 în sumă de 2.265,75 lei, din bugetul local cap. 70.02, comisioane 20.24.02.
Art.4. Se aprobă acordul de garantare, conform anexei nr. 1 care face parte
integrantă la prezenta hotărâre.
Art.5. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului Comunei, iar
secretarul general al comunei Bogdăneşti va comunica prezenta hotărâre primarului
comunei, Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui pentru exercitarea controlului cu privire la
legalitate, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe www.primariabogdanesti.ro .

Bogdăneşti,
02.07.2021
Primar ,
Ion DOROBANŢU

Avizează,
Secretar general,
Gheorghiţă-Laurenţiu STÂNGĂ
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Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre a
Consiliului local nr. 39 din 2.07.2021
Anexa nr. 1 la normele metodologice
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1262/2009

ACORD DE GARANTARE

1. Fondul de garantare a Creditului Rural – IFN SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str.
Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr.
J40/3050/1994, cod unic de înregistrare 5439903, Registrul General BNR nr.: RG-PJR-41090173/2007,
Registul
Special
BNR
nr.
RS-PJR-41-090029/2007,
cont
RO02BRDE450SV38448884500, deschis la B.R.D. G.S.G. – S.M.C.C., reprezentat prin director
general Alina Mihaela Toma şi director Diana Lazăr, în calitate de cesionar
și
2. Comuna Bogdănești cu sediul în localitatea Bogdănești, satul Bogdănești, judeţul Vaslui, tel.
076103681, fax 0235428827, cod fiscal 4446686, reprezentată de domnul Dorobanțu Ion,
reprezentant legal, în calitate de cedent
Preambul:
Întrucât prin solicitarea transmisă Fondului de garantare în baza prevederilor Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1262/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cedentul a solicitat şi Fondul de garantare a
aprobat acordarea unei scrisori de garanţie de restituire a avansului în favoarea Agenţiei de
Finanţare a Investiţiilor Rurale (AFIR),
în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de 49,90 % din fondurile nerambursabile
pentru implementarea proiectului necesar realizării investiţiei, respectiv funcţionării, dobândirii
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de competenţe şi animării teritoriului, după caz, în baza Contractului de finanţare nerambursabilă
nr. C1920074X201413908127 / 26.01.2021, şi a Hotărârii Consiliului Local Bogdăneşti nr. . . . . din
____.07.2021, după caz (anexată în copie).
Părţile convin semnarea prezentului acord.
Obiectul acordului:
În scopul garantării obligaţiilor asumate de Fondul de garantare prin scrisoarea de garanţie
emisă în favoarea AFIR, cedentul este de acord să constituie în favoarea cesionarului o garanţie
asupra sumelor aprobate anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli al beneficiarului public şi care
va fi executată potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu
modificările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor procedurilor de insolvenţă, precum şi
asupra oricăror sume prezente şi viitoare aflate în conturile grupurilor de acţiune locală sau
organizaţiilor şi federaţiilor de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare.
ARTICOLUL 1
Constituirea garanţiei

1.1. Cedentul constituie în favoarea Fondului de garantare, în calitate de cesionar, o garanţie reală
mobiliară având ca obiect sumele aprobate anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli al
beneficiarului public şi care va fi executată potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor procedurilor de
insolvenţă, precum şi asupra oricăror sume prezente şi viitoare aflate în conturile grupurilor de
acţiune locală şi organizaţiilor şi federaţiilor de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare.
1.2. Prezenta garanţie reală mobiliară se constituie în favoarea Fondului de garantare, în cazul în
care acesta este executat de AFIR ca urmare a neonorării la scadenţă de către cedent a obligaţiilor
asumate prin contractul de finanţare încheiat cu AFIR, recuperarea creanţei urmând a se face
conform art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr.
373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor prezentelor norme
metodologice.
1.3. Suma garantată prin prezentul acord de garanţie este de 238.500,00 lei.
ARTICOLUL 2
Declaraţii, garanţii şi obligaţii ale cedentului
2.1. Prin semnarea prezentului acord, cedentul confirmă şi garantează că:
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a) Fondul de garantare este cesionarul în favoarea căruia a fost constituită o garanţie pe sumele
aprobate anual în bugetul cedentului, precum şi asupra oricăror sume prezente şi viitoare aflate în
conturile grupurilor de acţiune locală şi organizaţiilor şi federaţiilor de organizaţii din domeniul
îmbunătăţirilor funciare;
b) sumele aprobate anual în bugetul local nu fac obiectul niciunei executări silite pornite de alţi
creditori ai cedentului, la data încheierii prezentului acord.
2.2. Cedentul se obligă:
a) să nu constituie, fără înştiinţarea prealabilă a Fondului, nicio altă garanţie asupra sumelor
aprobate anual în buget, precum şi asupra oricăror sume prezente şi viitoare aflate în conturile
grupurilor de acţiune locală şi organizaţiilor şi federaţiilor de organizaţii din domeniul
îmbunătăţirilor funciare;
b) să transmită Fondului de garantare orice informaţie sau documente pe care Fondul de
garantare le poate solicita în mod rezonabil în vederea exercitării în bune condiţii a drepturilor
conferite lui prin prezentul acord şi să îndeplinească orice va fi necesar/cerut de lege pentru a
menţine garanţia validă şi efectivă.
ARTICOLUL 3
Executarea garanţiei
3.1. Cesionarul consimte ca executarea să se facă în baza prezentului acord.
3.2. Cesionarul are dreptul să declare ca fiind scadente în termen de 5 zile lucrătoare toate sumele
datorate de cedent în contul scrisorii de garanţie plătite de cesionar către AFIR şi să încaseze
aceste sume conform pct. 3.1.
3.3. În caz de neexecutare, cesionarul, în calitate de creditor, poate folosi orice mijloace conferite
de lege pentru încasarea sumei de 238.500,00 lei.
ARTICOLUL 4
Diverse

4.1. Prezentul acord de garantare este guvernat de legea română. Părţile convin ca orice dispută
referitoare la acest acord să fie soluţionată de instanţa de judecată de la sediul Fondului de
garantare din municipiul Bucureşti.
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4.2. Cesionarul va înregistra, în termen de 15 zile de la data semnării, prezentul acord de garantare
la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (Arhiva), în favoarea sa, care să confere rang de
prioritate garanţiei.
4.3. Orice cerere, autorizare sau notificare decurgând din prezentul acord va fi realizată în scris şi
va putea fi remisă personal sau trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,
socotindu-se primită, după caz, la data remiterii ori la data indicată pe "confirmarea de primire".
4.4. Prezentul acord constituie titlu executoriu.
Acest acord s-a încheiat în două exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru
fiecare parte.
CESIONAR –

CEDENT –

FONDUL DE GARANTARE A
CREDITULUI RURAL - IFN SA

Comuna BOGDĂNEȘTI

Director General,

Primar / Reprezentant legal,
Ion DOROBANȚU

Alina Mihaela TOMA

Data semnării

Data semnării

....................

....................

Director,

Responsabil economic,

Diana LAZĂR

Gabriel BLĂNARU

Data semnării

Data semnării

.................

....................

Primar,
Ion Dorobanţu
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REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotărâre
privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării unei Scrisori de garanţie în vederea
acordării avansului pentru ”Dotarea serviciului de gospodărire comunală, comuna
Bogdănești, județul Vaslui” finanțat în cadrul PNDR
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiției
publice de interes local, respectiv, obiectivul de investiţie „Dotarea serviciului de
gospodărire comunală, Comuna Bogdăneşti, judeţul Vaslui”;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 139 alin. 1 din din
Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.
57/2019;
Având în vedere Contractul de finanţare nr. C1920074x201413908127/26.01.2021,
supun aprobarii următoarele:
-

-

-

Aprobarea valoarii finale a proiectului ”Dotarea serviciului de gospodărire comunală,
Comuna Bogdănești, județul Vaslui” de 576.504,08 lei, formată din:
- Total cheltuieli eligibile – 477.930,74 lei,
- Total cheltuieli neeligibile – 98.573,34 lei
Aprobarea solicitarii scrisorii de garanţie în valoare de de 238.500,00 lei din partea
Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, reprezentând 100% din valoarea
avansului în sumă de 238.500,00 lei, conform prevederilor articolului 4 din
Contractul de finanţare nr. C1920074X201413908127 /26.01.2021. Valabilitatea scrisorii
de garanţie este de 19 luni.
Aprobarea plații comisionului datorat pentru scrisoarea de garanţie prevăzută la art.
1 în sumă de 2.265,75 lei, din bugetul local cap. 70.02, comisioane 20.24.02.
Aşadar, susţin prezentarea şi dezbaterea în cadrul Consiliului local.
Primar,
Dorobanţu Ion
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RAPORT DE SPECIALITATE
a Proiectului de hotărâre
privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării unei Scrisori de garanţie în vederea
acordării avansului pentru ”Dotarea serviciului de gospodărire comunală, comuna
Bogdănești, județul Vaslui” finanțat în cadrul PNDR
Prin Proiectul de hotărâre se propune aprobarea valorii de investiţie şi a
solicitării unei Scrisori de garanţie în vederea acordării avansului pentru ”Dotarea
serviciului de gospodărire comunală, comuna Bogdănești, județul Vaslui” finanțat
în cadrul PNDR .
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investiției publice de interes local, respectiv, obiectivul de investiţie „Dotarea serviciului
de gospodărire comunală, Comuna Bogdăneşti, judeţul Vaslui”;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 139 alin. 1 din din
Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.
57/2019;
Având în vedere Contractul de finanţare nr. C1920074x201413908127/26.01.2021,
propun Consiliului Local al Comunei Bogdăneşti aprobarea Proiectului de hotărâre privind
-

-

-

Aprobarea valoarii finale a proiectului ”Dotarea serviciului de gospodărire comunală,
Comuna Bogdănești, județul Vaslui” de 576.504,08 lei, formată din:
- Total cheltuieli eligibile – 477.930,74 lei,
- Total cheltuieli neeligibile – 98.573,34 lei
Aprobarea solicitarii scrisorii de garanţie în valoare de de 238.500,00 lei din partea
Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, reprezentând 100% din valoarea
avansului în sumă de 238.500,00 lei, conform prevederilor articolului 4 din
Contractul de finanţare nr. C1920074X201413908127 /26.01.2021. Valabilitatea scrisorii
de garanţie este de 19 luni.
Aprobarea plații comisionului datorat pentru scrisoarea de garanţie prevăzută la art.
1 în sumă de 2.265,75 lei, din bugetul local cap. 70.02, comisioane 20.24.02.
Aprobarea acordului de garantare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă la
prezenta hotărâre.
Aşadar, susţin prezentarea şi dezbaterea în cadrul Consiliului local.
Consilier Achiziții – publice,
Ruscă Nicoleta – Marcela
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Comisia nr. 2
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecţia mediului, comerţ si urbanism
RAPORT DE AVIZARE

În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr. 57/2019
privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local, analizând :
- proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării unei Scrisori de garanție
în vederea acordării avansului pentru “Dotarea serviciului de gospodărire comunală, comuna
Bogdănești, județul Vaslui,” finanțat în cadrul PNDR, iniţiat de către d-l primar Dorobanţu Ion,
constată că proiectul a fost redactat conform normelor legale în vigoare, îndeplineşte condiţiile de
oportunitate şi de legalitate prevăzute de legislaţia în vigoare, cu respectarea legislaţiei în materie, fiind
necesar pentru buna funcționare a administrației publice locale drept pentru care se va propune emitere
aviz favorabil pentru acest proiect de hotărâre, motiv pentru care comisia:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre
Suntem de acord şi supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate în proiectul de
hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.
6.07.2021
Preşedinte,
Costică Stângă
Membri:
Codreanu Ionel
Anton Mihai-Emil
Moraru Vasile

Secretar,
Sălceanu Coca
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Comisia nr. 1
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice şi a
drepturilor cetăţenilor
RAPORT DE AVIZARE
În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr. 57/2019
privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local, analizând :
- proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării unei Scrisori de garanție
în vederea acordării avansului pentru “Dotarea serviciului de gospodărire comunală, comuna
Bogdănești, județul Vaslui,” finanțat în cadrul PNDR,iniţiat de către d-l primar Dorobanţu Ion,
constată că proiectul a fost redactat conform normelor legale în vigoare, îndeplineşte condiţiile de
oportunitate şi de legalitate prevăzute de legislaţia în vigoare, cu respectarea legislaţiei în materie, fiind
necesar pentru buna funcționare a administrației publice locale drept pentru care se va propune emitere
aviz favorabil pentru acest proiect de hotărâre, motiv pentru care comisia:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre
Suntem de acord şi supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate în proiectul de
hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.
06.07.2021
Preşedinte,

Secretar,

Codreanu Ionel

Puf Ioan

Membri:
Mâţă Ioan
Cernat Viorel
Focşa Ionel
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HOTĂRÂRE nr. 39/2021
privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării unei Scrisori de garanţie în vederea
acordării avansului pentru ”Dotarea serviciului de gospodărire comunală, comuna
Bogdănești, județul Vaslui” finanțat în cadrul PNDR
În considerarea dispozițiilor art. 56, art. 120 alin. 1, art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 139
alin. 2 din Constituţia României, republicată, ale art. 3, art. 4, art. 9 paragraful 3 din Carta
europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin
Legea nr. 199/1997, ale art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre prezentat de către Primarul comunei
Bogdăneşti, prin care se arată necesitatea încheierii unei scrisori de garanţie bancară
pentru acordarea avansului pentru proiectul finanţat prin AFIR,
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre, precum şi rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate;
- Contractul de finanţare nr. C1920074x201413908127/26.01.2021;
Ţinând cont de prevederile:
- art. 3 din OUG 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 si diversificării
economiei în zonele rurale;
- art. 5 din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
OUG 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 si diversificării economiei în zonele
rurale;
- Ordinului MADR nr. 13/2021 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare
pentru anul 2021;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 și ale art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgența
a Guvernului cu nr. 57/2021 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
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Consiliul local al Comunei Bogdăneşti, judeţul VAslui, adoptă prezenta
hotărâre.
Art.1. Se aprobă valoarea finală a proiectului ”Dotarea serviciului de gospodărire
comunală, Comuna Bogdănești, județul Vaslui” de 576.504,08 lei, formată din:
- total cheltuieli eligibile – 477.930,74 lei,
- total cheltuieli neeligibile – 98.573,34 lei.
Art.2. Se aprobă solicitarea scrisorii de garanţie în valoare de de 238.500,00 lei din
partea Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, reprezentând 100% din valoarea
avansului în sumă de 238.500,00 lei, conform prevederilor articolului 4 din Contractul de
finanţare nr. C1920074X201413908127 /26.01.2021. Valabilitatea scrisorii de garanţie este de
19 luni.
Art.3. Se aprobă plata comisionului datorat pentru scrisoarea de garanţie prevăzută
la art. 1 în sumă de 2.265,75 lei, din bugetul local cap. 70.02, comisioane 20.24.02.
Art.4. Se aprobă acordul de garantare, conform anexei nr. 1 care face parte
integrantă la prezenta hotărâre.
Art.5. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului Comunei, iar
secretarul general al comunei Bogdăneşti va comunica prezenta hotărâre primarului
comunei, Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui pentru exercitarea controlului cu privire la
legalitate, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe www.primariabogdanesti.ro .

Bogdăneşti,
07.07.2021
Preşedinte de şedinţă ,
Petrică CERNAT

Contrasemnează,
Secretar general,
Gheorghiţă-Laurenţiu STÂNGĂ
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 39 din 07.07.2021
Anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1262/2009

ACORD DE GARANTARE

2. Fondul de garantare a Creditului Rural – IFN SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str.
Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr.
J40/3050/1994, cod unic de înregistrare 5439903, Registrul General BNR nr.: RG-PJR-41090173/2007,
Registul
Special
BNR
nr.
RS-PJR-41-090029/2007,
cont
RO02BRDE450SV38448884500, deschis la B.R.D. G.S.G. – S.M.C.C., reprezentat prin director
general Alina Mihaela Toma şi director Diana Lazăr, în calitate de cesionar
și
2. Comuna Bogdănești cu sediul în localitatea Bogdănești, satul Bogdănești, judeţul Vaslui, tel.
076103681, fax 0235428827, cod fiscal 4446686, reprezentată de domnul Dorobanțu Ion,
reprezentant legal, în calitate de cedent
Preambul:
Întrucât prin solicitarea transmisă Fondului de garantare în baza prevederilor Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1262/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cedentul a solicitat şi Fondul de garantare a
aprobat acordarea unei scrisori de garanţie de restituire a avansului în favoarea Agenţiei de
Finanţare a Investiţiilor Rurale (AFIR),
în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de 49,90 % din fondurile nerambursabile
pentru implementarea proiectului necesar realizării investiţiei, respectiv funcţionării, dobândirii
de competenţe şi animării teritoriului, după caz, în baza Contractului de finanţare nerambursabilă
nr. C1920074X201413908127 / 26.01.2021, şi a Hotărârii Consiliului Local Bogdăneşti nr. 39 din
07.07.2021, după caz (anexată în copie).
Părţile convin semnarea prezentului acord.
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Obiectul acordului:
În scopul garantării obligaţiilor asumate de Fondul de garantare prin scrisoarea de garanţie
emisă în favoarea AFIR, cedentul este de acord să constituie în favoarea cesionarului o garanţie
asupra sumelor aprobate anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli al beneficiarului public şi care
va fi executată potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu
modificările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor procedurilor de insolvenţă, precum şi
asupra oricăror sume prezente şi viitoare aflate în conturile grupurilor de acţiune locală sau
organizaţiilor şi federaţiilor de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare.
ARTICOLUL 1
Constituirea garanţiei

1.1. Cedentul constituie în favoarea Fondului de garantare, în calitate de cesionar, o garanţie reală
mobiliară având ca obiect sumele aprobate anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli al
beneficiarului public şi care va fi executată potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor procedurilor de
insolvenţă, precum şi asupra oricăror sume prezente şi viitoare aflate în conturile grupurilor de
acţiune locală şi organizaţiilor şi federaţiilor de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare.
1.2. Prezenta garanţie reală mobiliară se constituie în favoarea Fondului de garantare, în cazul în
care acesta este executat de AFIR ca urmare a neonorării la scadenţă de către cedent a obligaţiilor
asumate prin contractul de finanţare încheiat cu AFIR, recuperarea creanţei urmând a se face
conform art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr.
373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor prezentelor norme
metodologice.
1.3. Suma garantată prin prezentul acord de garanţie este de 238.500,00 lei.
ARTICOLUL 2
Declaraţii, garanţii şi obligaţii ale cedentului
2.1. Prin semnarea prezentului acord, cedentul confirmă şi garantează că:
a) Fondul de garantare este cesionarul în favoarea căruia a fost constituită o garanţie pe sumele
aprobate anual în bugetul cedentului, precum şi asupra oricăror sume prezente şi viitoare aflate în
conturile grupurilor de acţiune locală şi organizaţiilor şi federaţiilor de organizaţii din domeniul
îmbunătăţirilor funciare;
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b) sumele aprobate anual în bugetul local nu fac obiectul niciunei executări silite pornite de alţi
creditori ai cedentului, la data încheierii prezentului acord.
2.2. Cedentul se obligă:
a) să nu constituie, fără înştiinţarea prealabilă a Fondului, nicio altă garanţie asupra sumelor
aprobate anual în buget, precum şi asupra oricăror sume prezente şi viitoare aflate în conturile
grupurilor de acţiune locală şi organizaţiilor şi federaţiilor de organizaţii din domeniul
îmbunătăţirilor funciare;
b) să transmită Fondului de garantare orice informaţie sau documente pe care Fondul de
garantare le poate solicita în mod rezonabil în vederea exercitării în bune condiţii a drepturilor
conferite lui prin prezentul acord şi să îndeplinească orice va fi necesar/cerut de lege pentru a
menţine garanţia validă şi efectivă.
ARTICOLUL 3
Executarea garanţiei
3.1. Cesionarul consimte ca executarea să se facă în baza prezentului acord.
3.2. Cesionarul are dreptul să declare ca fiind scadente în termen de 5 zile lucrătoare toate sumele
datorate de cedent în contul scrisorii de garanţie plătite de cesionar către AFIR şi să încaseze
aceste sume conform pct. 3.1.
3.3. În caz de neexecutare, cesionarul, în calitate de creditor, poate folosi orice mijloace conferite
de lege pentru încasarea sumei de 238.500,00 lei.
ARTICOLUL 4
Diverse

4.1. Prezentul acord de garantare este guvernat de legea română. Părţile convin ca orice dispută
referitoare la acest acord să fie soluţionată de instanţa de judecată de la sediul Fondului de
garantare din municipiul Bucureşti.
4.2. Cesionarul va înregistra, în termen de 15 zile de la data semnării, prezentul acord de garantare
la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (Arhiva), în favoarea sa, care să confere rang de
prioritate garanţiei.
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4.3. Orice cerere, autorizare sau notificare decurgând din prezentul acord va fi realizată în scris şi
va putea fi remisă personal sau trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,
socotindu-se primită, după caz, la data remiterii ori la data indicată pe "confirmarea de primire".
4.4. Prezentul acord constituie titlu executoriu.
Acest acord s-a încheiat în două exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru
fiecare parte.
CESIONAR –

CEDENT –

FONDUL DE GARANTARE A
CREDITULUI RURAL - IFN SA

Comuna BOGDĂNEȘTI

Director General,

Primar / Reprezentant legal,
Ion DOROBANȚU

Alina Mihaela TOMA

Data semnării

Data semnării

....................

....................

Director,

Responsabil economic,

Diana LAZĂR

Gabriel BLĂNARU

Data semnării

Data semnării

.................

....................

Preşedinte de şedinţă,
Petrică CERNAT

