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                                          CONSILIUL LOCAL CANESTI – HOTARARE    24/2018 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI  

_______CONSILIUL LOCAL CANESTI_______ 
 
 
 

H O T Ă R Â R E   
privind  aprobarea solicitarii de garantie din partea Fondului National de 

Garantare pentru proiectul integrat finantat prin Masura M7 - 6B 
„DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ŞI SERVICIILOR DE BAZA ÎN 

TERITORIUL GAL” Sub - masura  19.2 “Sprijin pentru implementarea 
actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” al comunei Căneşti prin 

Programul National de Dezvoltare Rurala  2014 - 2020 pentru Proiectul  
”ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR 

PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA CANESTI, JUDETUL BUZAU ” , 
conform  Contract de finantare nr. C1920074X203621001075/18.06.2018” 

 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
Avand in vedere : 
	
	
v expunerea de motive a primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la nr. 

1.524 din 26.06.2018 ; 
v raportul de specialitate la proiectul de hotarare intocmit de catre compartimentul 

financiar – contabil  din cadrul aparatului de specialitate al primarului , 
inregistrat la nr. 1.525 din 26.06.2018 ; 

v raportul de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emis de Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Canesti , inregistrat la nr. 1.539/1.540/1.541  
din 27.06.2018 anexat la hotărâre ; 

v prevederile art.2 si cele ale art.4 alin. 4 (5) din contractul de finantare 
nerambursabila nr. C1920074X203621001075 din data de 18.06.2018 incheiat 
intre comuna Căneşti , judeţul Buzău si AFIR Constanta. 

v prevederile art. 8 si 9 din Cartea europeana a autonomiei locale , adoptata la 
Strasbourg la  15 octombrie 1985 , ratificata prin Legea 199/1997 ; 

v prevederile art.1 , 4 , 5 si 7 din HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMANIEI nr. 1.262 
din 28 octombrie 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 ; 

v prevederile art.1, alin 1 si 2, precum si ale art.3 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
nr. 79 din 24 iunie 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 ; 

v prevederile art. 43 , alin. (4) din LEGEA nr. 24 din 27 martie 2000 
(**republicată**) (*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative ; 

v prevederile art. 7 , alin. (2)  si art. 1.166 si urmatoarele din LEGEA nr. 287 din 
17 iulie 2009*) (*republicata*) privind Codul civil ; 

v prevederile art. 120 si art. 121, alin.(1) si (2) din Constitutia Romaniei , 
republicata;  
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În temeiul prevederilor	art.	36	,	alin.	(2)	,	lit.	“c”	,	alin.(4)	,	lit.	(i)	,		art	.	45	,	alin.	(2)	,	lit.	‘’a’’	şi	
art.	115	 ,	alin.	 (1),	 lit.	 “b”	 ,	alin.	 (3	–	7)	din	Legea	nr.	215	/	2001	privind	administraţia	publică	
(*actualizata*)	(*republicată*)	modificata	si	completata	:	
	
	

H O T Ă R Ă S T E  
 
Art. 1.  (1) Se aproba solicitarea privind scrisoarea de garantie din partea 
FNGCIMM Bucureşti  pentru obtinerea avansului de 50% din proiectul ,,                       
” ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR 
PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA CANESTI, JUDETUL BUZAU ””. 
 
 

 (2) Garantia solicitata va fi in suma de 100% din valoarea avansului de 
111.804 lei . 
        Valoarea scrisorii de garantie este de 55.90 lei  pentru finantarea 
obiectivelor de investitii derulate prin PNDR, masura M7-6B Sub-masura 19.2 .  
 
 
Art.2. Se aproba plata comisionului de garantare in suma de  1.341,65  lei  
pentru  24  luni de implementare ( de la  iunie 2018 pana la 16.06.2020 ) pentru 
proiectul mentionat mai sus. 
 
 
Art.3. Se aproba valoarea proiectului de investitie ” ACHIZITIE 
BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU 
SITUATII DE URGENTA, COMUNA CANESTI, JUDETUL BUZAU ”, in suma de 
319.032,71 lei, din care valoare eligibila 231.993,30 lei (49.880 euro) si valoare 
neeligibila 87.039,41 lei (18.684 euro) . 
	
	

Art. 4. Prezenta se comunică :  
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau  ;  
- Primarului comunei Canesti ;  
- FNGCIMM Bucureşti ;  
- publică prin afişare - wwwprimariacanesti@yahoo.com ; 
	
	

	
	

PRESEDINTE DE SEDINTA  , 
Consilier local, Buga Sfinteş Ricardo Daniel 

 
 

 

      CONTRASEMNEAZA ,                                                                                                                                                                              
Secretar comuna,  Vasile EPURAN 

 
 

Nr. 24. Canesti , Buzău , 28 iunie 2018 ; 
„Aceast	proiect	de		hotărârea	a	fost	adoptat	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	in	sedinta	
din	 data	 de	 28	 iunie	 2018	 ,	 cu	 respectarea	 prevederilor	 art.	 45	 ,	 alin.	 	 (1)	 din	 Legea	 nr.	 215/2001	 a	
administratiei	publice	locale	,	republicata	si	actualizata	cu		un	numar	de		8		voturi	„pentru”,	”-	„	abţineri”	si				
„-„	impotriva	din	numarul		total	de	8		consilieri	locali	în	funcţie	,	si		8	consilieri	prezenti	la	sedinta	„;	
Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	


