
 

____________________________________ 

Comuna CIUGUD 
Sat Ciugud, Strada Simion Bran, numărul 10 – cod poștal: 517240 

Cod de identificare fiscală: 4562516 
Telefon/ Fax: 0258/841205; 0258/841000 

E-mail: office@primariaciugud.ro  Web: www.primariaciugud.ro 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție si a duratei de execuție a 

contractului de finanțare pentru Proiectul cu titlu  ,,Modernizarea infrastructurii rutiere 

în comunele Ciugud și  Sântimbru, județul Alba” 

 

Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă extraordinară cu convocare de îndată 

14.12.2020;  

 Luând în dezbatere: 

- Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității scrisorii de 

garanție si a duratei de execuție a contractului de finanțare pentru Proiectul cu titlu  ,,Modernizarea 

infrastructurii rutiere în comunele Ciugud și  Sântimbru, județul Alba”, inițiat de către primarul 

comunei Ciugud; 

- Raportul de specialitate nr.8607/2020 al Consilierului primarului comunei Ciugud;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, 

servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, amenajarea 

teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului înconjurător și 

turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, 

cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii 

cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor. 

Având în vedere:  

- Contractul de finanțare cu nr. C0720RN000115700198/02.09.2016, așa cum a fost modificat și 

completat prin actele adiționale; 

- Scrisoarea de garanție nr. IG173300671/29.08.2017 de la Fondul de Garantare a Creditului 

Rural I.F.N. S.A.;  

- Solicitarea Asociației Intercomunitare  de Dezvoltare Ciugud Sântimbru nr.55/2020, 

înregistrată la Primăria comunei Ciugud sub nr.8 646/2020; 

În temeiul prevederilor: 

- 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 și completările 

ulterioare; 

- Art.8 din H.G. 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, cu  modificările 

și completările ulterioare; 

- Art.129 alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă solicitarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție nr. 

IG173300671/29.08.2017 de la Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., de la data de 

17.03.2021 pana la data 17.07.2021, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului: ,,Modernizarea infrastructurii rutiere în comunele 

Ciugud și  Sântimbru, județul Alba”, în baza contractului de finantare nerambursabilă nr. 

C0720RN000115700198/02.09.2016 și actelor adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). 

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei de execuție a contractului de finanțare cu nr. 

C0720EN00021570100432/10.11.2016, așa cum a fost modificat și completat prin acte adiționale, cu 

perioada prevăzută la art.1 din prezenta. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei prefectului judeţul Alba; 

- Compartimentului  Consilierul Primarului;  

- Compartimentului Financiar-contabil; 

           - Primarului comunei Ciugud;  

- un exemplar la dosar. 

 

Preşedinte şedinţă                             Contrasemnează secretar general 

      Consilier Cosma Achim                                     Ciorgovean Maria-Mihaela 

 

 

 

Ciugud, 14.12.2020 

 Nr.115 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 100% 

din numărul consilierilor în funcţie 


