
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

COMUNA UNȚENI 
CONSILIUL  LOCAL 

 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea solicitării scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA – IFN în 

vederea obținerii avansului necesar implementării proiectului de investiție și aprobarea 
valorii de investitie a proiectului intitulat ”Reabilitarea si modernizarea școlii 

gimnaziale nr.1 Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani” și finanțat prin Agenția 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale,  conform Contract de finanțare  

nr.C1920072E210610701906/26.07.2018 
 
 

Consiliul Local al comunei Unteni, judeţul BOTOSANI, 
analizând propunerile făcute de primarul comunei Unțenmi cu expunerea de motive 

nr. 1770/2019; 
văzând raportul de specialitate  al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei cu nr.1769/2019; 
având în vedere rapoartele de avizare ale comisiei: 
- pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public 

şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
- pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 

urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;  
în baza prevederilor: 
- H.C.L. nr. 11/16.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și 

instrumentarea proiectului de investiție ”Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale nr.1 
Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani”; 

- procedurile A.F.I.R. și prevederile Contractului de finanțare  nr. 
C1920072E210610701906 /26.07.2018; 

- art. 36, alin. (2) lit.b) și art. 36, alin.(4) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, 

în temeiul art. 45 si art. 115 litera b) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. - Se aprobă solicitarea scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA – IFN în 
vederea obținerii avansului necesar implementării proiectului de investiție intitulat 
”Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale nr.1 Unțeni, comuna Unțeni, județul 
Botoșani” și finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale,  conform Contract de 
finanțare nr. C1920072E210610701906/26.07.2018. 

Art. 2. - Scrisoarea de garanție din partea FNGCIMM SA – IFN va fi solicitată pentru 
suma de 228.266,50  lei ce reprezintă 100 % din valoarea avansului de 228.266,50  lei aprobat 
de A.F.I.R conform  Contractului de finanțare nr. C1920072E210610701906/26.07.2018 și a 
bugetului indicativ al proiectului de investiție anexa la contract, cu valabilitate până în data de 
26.07.2021. 



Art. 3. - Se aproba  valoarea totala  de investiție a proiectului “ Reabilitarea și 
modernizarea școlii gimnaziale nr.1 Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani ”, în valoare 
totală de 551.911,12 lei  din care valoare totală eligibilă în sumă de 459.118,46  lei și valoarea 
totală neeligibilă în sumă de  92.792,66  lei, conform Contractului de finanțare 
nr.C1920072E210610701906/26.07.2018.  

Art. 4. - Se aprobă plata comisionului de garantare datorat FNGCIMM SA-IFN, 
pentru eliberarea scrisorii de garanție solicitată, în sumă de 3.195,73 lei.   

Art. 5. - Primarul comunei Unteni, prin aparatul de specialitate va asigura aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Consilier Bercea Cristina-Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comune Unțeni 
28 martie 2019 
Nr.12. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR COMUNĂ, 

Ursachi Vasile 
 
VIZA C.F.P., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOSANI 
COMUNA UNTENI 
PRIMAR 
Nr. _____ /__ martie 2019 
 
 

Expunere de motive 
aferent proiect de hotarare de consiliul local privind aprobarea solicitării scrisorii de 

garantie din partea FNGCIMM SA – IFN în vederea obținerii avansului necesar 
implementării proiectului de investiție si aprobarea valorii de investitie a proiectului 

intitulat ” Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale nr.1 Unțeni, comuna Unțeni, 
județul Botoșani”și finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, 

conform Contract de finanțare nr.C1920072E210610701906/26.07.2018. 
 
 
 Crearea premiselor unei dezvoltări economice şi sociale durabile pentru comunitatea 
locală are ca axă principală crearea unei infrastructuri capabile de a satisface necesităţile 
asigurării climatului optim de desfăşurare a diverselor activităţi, a utilităţilor şi a unui 
transport rapid şi sigur pentru locuitori, pentru utilajele de intervenţie (ambulanţă, pompieri, 
ordine publică etc) cât şi pentru a crea condiţii de atractivitate pentru zonă. 
 Comuna UNTENI, are în implementare proiectul de investiție ” Reabilitarea si 
modernizarea scolii gimnaziale nr. 1 Unteni, comuna Unteni, judetul Botosani” și finanțat prin 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, conform Contract de finanțare nr. 
C1920072E210610701906/26.07.2018. 
Prezentul proiect de investiție este unul de o deosebită importanță pentru comunitatea locală, 
având încă din anul 2016 suportul întregii comunități locale manifestat și prin votul 
deliberativului local privind aprobarea necesității, oportunității și implementării proiectului de 
investiție. 
 Prezentul proiect de hotărâre este unul de natură a satisface instrumentarea proiectului 
cu respectarea procedurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală prin care s-a alocat 
finanțarea. Garantarea investiției a fost una din exigențele asumate de comuna noastră prin 
aprobarea instrumenării proiectului, iar prin această hotărâre nu se face altceva decât 
detalierea procedurală asupra cuantumului garanției asupra avansului în parcursul 
implementării proiectului. 
 Motivat de cele de mai sus si având în vedere interesul public local: 
Solicit: 

1. solicitarea scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA – IFN în vederea obținerii 
avansului necesar implementării proiectului de investiție intitulat ” Reabilitarea si 
modernizarea scolii gimnaziale nr. 1 Unteni, comuna Unteni, judetul Botosani” și finanțat prin 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale,  conform Contract de finanțare nr. 
C1920072E210610701906/26.07.2018; 

2. Scrisoarea de garanție din partea FNGCIMM SA – IFN va fi solicitată pentru suma 
de 228.266,50  lei ce reprezintă 100 % din valoarea avansului de 228.266,50  lei aprobat de 
A.F.I.R conform  Contractului de finantare nr. C1920072E210610701906/26.07.2018 si a 
bugetului indicativ al proiectului de investiție anexa la contract, cu valabilitate pana in data de 
26.07.2021. 

3.  valoarea totala  de investitie a proiectului “ Reabilitarea si modernizarea scolii 
gimnaziale nr. 1 Unteni, comuna Unteni, judetul Botosani ”, in valoare totala de 551.911,12 
lei  din care valoare totala  eligibila  suma de  459.118,46  lei si valoare totala neeligibila 
suma de  92.792,66  lei, conform Contractului de finantare nr. 
C1920072E210610701906/26.07.2018.  



4.Plata comisionului de garantare datorat FNGCIMM SA-IFN, pentru eliberarea 
scrisorii de garantie solicitata,  in suma de 3.195,73 lei.   

Baza legală a proiectului de hotărâre: 
-procedurile A.F.I.R. și prevederile Contractului de finanțare  nr. 

C1920072E210610701906/26.07.2018; 
-art. 14 si art. 36 alin.2, lit. b) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice  

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
-art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările si  

completările ulterioare. 
 Propun un proiect de hotărâre. 
 

Primar, 
Paladi Constantin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOSANI 
COMUNA UNTENI 
PRIMAR 
Nr. _____/__ martie 2019 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
aferent proiect de hotarare de consiliul local privind aprobarea solicitării scrisorii de 

garantie din partea FNGCIMM SA – IFN în vederea obținerii avansului necesar 
implementării proiectului de investiție si aprobarea valorii de investitie a proiectului 

intitulat ” Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale nr.1 Unțeni, comuna Unțeni, 
județul Botoșani” și finanțat prin Agenția pentru Finantarea Investitiilor Rurale, 

conform Contract de finanțare nr.C1920072E210610701906/26.07.2018. 
 

Potrivit prevederilor art.44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, problemele înscrise pe 
ordinea de zi a şedinţelor consiliului local nu pot fi dezbătute, dacă nu sunt însoţite de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei. 

Crearea premiselor unei dezvoltări economice şi sociale durabile pentru comunitatea 
locală are ca axă principală crearea unei infrastructuri capabile de a satisface necesităţile 
asigurării climatului optim de desfăşurare a diverselor activităţi, a utilităţilor şi a unui 
transport rapid şi sigur pentru locuitori, pentru utilajele de intervenţie (ambulanţă, pompieri, 
ordine publică etc) cât şi pentru a crea condiţii de atractivitate pentru zonă. 
 Comuna UNȚENI, are în implementare proiectul de investiție ” Reabilitarea si 
modernizarea scolii gimnaziale nr. 1 Unteni, comuna Unteni, judetul Botosani” și finanțat prin 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, conform Contract de finanțare nr. 
C1920072E210610701906/26.07.2018. 

Prezentul proiect de investiție este unul de o deosebită importanță pentru comunitatea 
locală, având încă din anul 2016 suportul întregii comunități locale manifestat și prin votul 
deliberativului local privind aprobarea necesității, oportunității și implementării proiectului de 
investiție. 
 Prezentul proiect de hotărâre este unul de natură a satisface instrumentarea proiectului 
cu respectarea procedurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală prin care s-a alocat 
finanțarea. Garantarea investiției a fost una din exigențele asumate de comuna noastră prin 
aprobarea instrumenării proiectului, iar prin această hotărâre nu se face altceva decât 
detalierea procedurală asupra cuantumului garanției asupra avansului în parcursul 
implementării proiectului. 
 Motivat de cele de mai sus si având în vedere interesul public local: 

Se are în vedere: 
1. solicitarea scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA – IFN în vederea obținerii 

avansului necesar implementării proiectului de investiție intitulat ” Reabilitarea si 
modernizarea scolii gimnaziale nr. 1 Unteni, comuna Unteni, judetul Botosani” și finanțat prin 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale,  conform Contract de finanțare nr. 
C1920072E210610701906/26.07.2018; 

2. Scrisoarea de garanție din partea FNGCIMM SA – IFN va fi solicitată pentru suma 
de 228.266,50  lei ce reprezintă 100 % din valoarea avansului de 228.266,50  lei aprobat de 
A.F.I.R conform  Contractului de finantare nr. C1920072E210610701906/26.07.2018 si a 
bugetului indicativ al proiectului de investiție anexa la contract, cu valabilitate pana in data de 
26.07.2021. 

3.  valoarea totala  de investitie a proiectului “ Reabilitarea si modernizarea scolii 
gimnaziale nr. 1 Unteni, comuna Unteni, judetul Botosani ”, in valoare totala de 551.911,12 



lei  din care valoare totala  eligibila  suma de  459.118,46  lei si valoare totala neeligibila 
suma de  92.792,66  lei, conform Contractului de finantare nr. 
C1920072E210610701906/26.07.2018.  

4.Plata comisionului de garantare datorat FNGCIMM SA-IFN, pentru eliberarea 
scrisorii de garantie solicitata,  in suma de 3.195,73 lei.   

Baza legală a proiectului de hotărâre: 
-procedurile A.F.I.R. și prevederile Contractului de finanțare  nr. 

C1920072E210610701906/26.07.2018; 
-art. 14 si art. 36 alin.2, lit. b) din Legea nr. 215/2001a administraţiei publice  

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
-art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările si  

completările ulterioare. 
 Se poate propune un proiect de hotărâre. 
 

CONSILIER SUPERIOR, 
Ciobanu Maria 

 
   
       
 
            


