
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
     

HOTARARE NR. 42 
Privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantiei din partea Fondului 

National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru 
proiectul integrat finantat prin Masura 7.2.  al comunei Vadu Pasii 

 

 Consiliul Local Vadu Pasii, jud. Buzau, intrunit in sedinta ordinara  

 Analizand referatul de aprobare al primarului comunei Vadu Pasii nr. 5619/10.05.2021  
prin care se propune aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de 
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA  pentru proiectul integrat 
prin Masura 7.2. a PNDR al comunei comunei Vadu Pasii, proiect intitulat “Înființare sistem 
de canalizare menajeră și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Vadu Pașii, sat 
Vadu Pașii, județul Buzău” 

 Raportul compartimentului de specialitate nr. 5620/10.05.2021 întocmit şi prezentat de 
doamna Tudorie Oana, secretarul comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău,  

 Avizul  comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, servicii şi comert nr. 6152/20.05.2021 

 Luand in considerare prevederile art.1, alin 1 si 2, precum si ale art.3 din ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea 
absorbtiei fonurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si 
dezvoltarea spatiului rural prin cresterea  calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele 
rurale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.262/2009; 

 Tinand cont de prevederile art.2 si cele ale art.4 alin 4(5) din contractul de finantare 
nerambursabila nr. C0720AN00021721000799 din Data de 05.09.2018 incheiat intre comuna 
VADU PASII si AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE – 
ROMANIA, Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 2 Sud Est Constanta;  

  În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

 

 

 

HOTARASTE: 



 Art. 1. (1) Se aproba solicitarea de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie din 
partea FNGCIMM Bucuresti in valoare de 3.857.238,00 lei pentru obtinerea avansului aferent  
proiectului  “Înființare sistem de canalizare menajeră și modernizare sistem de 
alimentare cu apă în comuna Vadu Pașii, sat Vadu Pașii, județul Buzău” 

  Art.2. Se aproba plata comisionului de garantare in suma de 23.143,44 lei pentru 
prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii de garantie  prevazuta la art.1   

            Art.3    Numarul de luni  pentru care se solicita prelungirea termenului de valabilitate a 
scrisorii de garantare emisa de FNGCIMM IFNSA Bucuresti este de  12 luni pentru proiectul 
mentionat mai sus. 

 Art.4. Primarul va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 Art.5. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Buzau si se va 
face publica prin afisare la sediul Primariei prin grija secretarului comunei. 

 

           PREŞEDINTE DE SEDINTA,                CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                               SECRETAR GENERAL, 
 
                     VOINEA ION                                 TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
VADU PASII 
20 Mai 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu  14 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţinere din 
numărul total de 15 consilieri locali  în funcţie şi  14 consilieri locali prezenţi la şedinţă 
 
 
 

 

 

 

 

 


