
 

 

 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 

HOTARAREA    nr.  26 
privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului 

de Garantare a Creditului Rural IFN S.A., pentru proiectul : 
 ,,Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea rețelelor de 

iluminat public cu eficiență energetică ridicată, prin tehnologii noi LED în 
comuna Podgoria, județul Buzău" 

 
 

  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in 
sedinta ORDINARA  pe  luna septembrie 2019; 

  

        Avand in vedere:  
-referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 

3770/2.09.2019; 
 -raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 3778/2.09.2019; 
 -avizul consultativ al  Comisiilor   de specialitate a Consiliului local 

Podgoria;   
- prevederile O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de 

pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a 
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 

2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
garantării, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor O.U.G.  nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii 
comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, 

precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de 
programare 2014 - 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul garantării; 
  -prevederile H.G. 226 / 2015 privind stabilirea cadrului general de 

implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate 
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
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- prevederile art. 41 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - prevederile art.  129 alin.(1) si (2) lit.b corob cu alin.(4) lit.d), art. 139 
alin.(1) si alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

Avand in vedere prevederile Contractului de finantare nr. 

C1920072G219221002804 din data de 27.12.2018 pentru acordarea 
ajutorului financiar nerambursabil pentru proiectul ,, Îmbunătățirea siguranței 
publice prin modernizarea rețelelor de iluminat public cu eficiență 

energetică ridicată, prin tehnologii noi LED în comuna Podgoria, județul 
Buzău " prin Asociației Grupului de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și 
Vinului Vrancea incheiat intre Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale si 

Comuna Podgoria. 
 

Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

 
 In temeiul prevederilor   art. 196 alin. (1) lit. a)  si art. 197  alin. (1)  
si (2) – (4)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1. Se aproba solicitarea scrisorii de garantie bancara din partea 

Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN S.A pentru ,, Îmbunătățirea 

siguranței publice prin modernizarea rețelelor de iluminat public cu eficiență 

energetică ridicată, prin tehnologii noi LED în comuna Podgoria, județul 

Buzău " in cuantum de 142.056,29 lei, reprezentand 100 % din valoarea 

avansului 142.056,29 lei. 

Art. 2.  Perioada de valabilitate a scrisorii de garantie este de 28 luni. 

Art.3.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Compartimentul  
Buget – Finante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Podgoria, judetul Buzau . 

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se 
comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizaţi cu ducerea la 
indeplinire, se comunica Instituţiei Prefectului, Judeţului Buzău in vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate si  se aduce la cunoştinţa publică 
prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet a institutiei  

 
Nr. 26 
Data : 30.09.2019 

Presedinte de sedinta,  

Cerchiaza Vasilica  

 Contrasemneaza pentru legalitate,  

      Secretar,  

Rapeanu Violeta 

Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei Podgoria  in şedinţa ordinara 

din data de 30.09.2019, cu respectarea   prevederilor   art. 139   alin.l  (majoritate   simpla)   din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 13  voturi pentru, 0 voturi 



abţineri si 0 voturi împotriva din numărul total de 13 consilieri locali validati in funcţie si 13 

consilieri locali prezenţi la sedinta. 

 


