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HOTĂRÂREA Nr.24 

privind aprobarea  solicitarii scrisorii de garanţie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor 
pentru IMM – IFN  S.A.  , in vederea obtinerii avansului pentru derularea  investitiilor din cadrul proiectului ” 

Construire teren de sport multifunctional acoperit cu gazon sintetic si amenajare spatiu de recreere” in Comuna 
Runcu, Judetul Gorj”, proiect  finantat prin PNDR-Masura 19.2. 

 
Consiliul Local al Comunei Runcu, judetul Gorj 
Având in vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Runcu, jud. Gorj, la Proiectul   de   hotărâre   privind   aprobarea  

solicitarii scrisorii de garanţie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM – IFN  S.A.  , in 
vederea obtinerii avansului pentru derularea  investitiilor din cadrul proiectului ” Construire teren de sport multifunctional 
acoperit cu gazon sintetic si amenajare spatiu de recreere” in Comuna Runcu, Judetul Gorj”, proiect  finantat prin PNDR-
Masura 19.2; 

- Prevederile contractului incheiat cu AFIR nr. C1920074A209642006492 din data de 30.09.2019; 
- 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 şi 
diversificării economiei în zonele rurale; 

- HG Nr.1262/2009 pentru aprobarea 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; 

- Raportul de specialitate al compartimentul de resort la proiectul de hotarare; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Runcu; 
Prevederile  art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. b şi alin. (4)  lit. ,,d,, şi art. 139 alin. (3 ) litera ,,d,, din O.U.G. nr. 57/2019 

Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

HOTARASTE: 
Art.1. Se aproba valoarea de investiţie a proiectului  cu o valoare totala de 408.853,70 lei din care: 326.440,33 lei 

valoare eligibila si 82.413,37 lei valoare neeligibila, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
C1920074A209642006492 din data de 30.09.2019  incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale;  

Art.2. Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 163.217,84  lei, in 
vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 163.217,84  lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea 
proiectului intitulat „ „Construire teren de sport multifunctional acoperit cu gazon sintetic si amenajare spatiu de recreere”, 
Comuna Runcu, Judetul Gorj, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C1920074A209642006492 din data de 
30.09.2019  incheiat cu  Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

Art.3. Se aproba plata unui comision  de garantare in valoare de 0,05% pe luna din valoarea scrisorii de garantie, 
stabilit prin  Ordin MADR  nr. 21 /2020. 

Art.4. Aprobarea desemnarii  primarului comunei Runcu, Judetul Gorj, reprezentant legal proiect , pentru a semna 
toate documentele necesare obtinerii scrisorii de garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM – 
I.F.N. SA. 

Art.5. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei Runcu, judetul Gorj, iar 
secretarul general al comunei va asigura comunicarea acesteia. 
               Adoptată în ședința extraordinară de îndata din data de  17.08.2020 cu un număr de 11 voturi „ pentru” din 
cei  11 consilieri  prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.     
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