
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 
tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

HOTĂRÂREA NR. 46     / 2021  

Privind prelungirea  valabilității Scrisorii de garantie de la F.N.G.C.I.M.M.  S.A.-I.F.N pentru 
implementarea proiectului intitulat: ,, Construirea unei gradinite cu program prelungit in comuna 

Beriu, judetul Hunedoara,,  in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
C0720EM00011652200332/ 2017 

 
 Consiliul Local al Comunei Beriu, Judetul Hunedoara,  întrunit in şedinţa extraordinară  

din  data de 08.07.2021;  Analizând: 

- Proiectul de hotarare nr. 47/ 07.07.2021 și referatul de aprobare nr. 42/47/07.06.2021  
inițiate de primarul comunei Beriu prin care se propune  prelungirea valabilitatii scrisorii de 
garantie de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantării obligatiilor de plată a avansului din 
fonduri nerambursabile pentru implementarea Proiectului privind: ,, Construirea unei 
gradinite cu program prelungit in comuna Beriu, judetul Hunedoara,, in baza contractului 
de finantare nerambursabilă nr. C0720EM00011652200332/ 2017 si a actelor aditionale 
ulterioare,  in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR); 

Raportul de specialitate  nr.43/47 / 07.08.2021  întocmit de compartimentul buget contabilitate 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beriu ; În baza avizul comisiei de 
specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 1 înregistrat în ședința comisiei din 08.07.2021; 

- Văzând prevederile  art.1 şi 3 lit.a) din  OUG 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 si diversificării 
economiei în zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare;  ale HG 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;   Legea 273/ 2006 privind 
finanţele publice locale;  

În considerarea HCL 56/2017 privind aprobarea valorii de investiţie  şi solicitarea unei 
Scrisori de garantie de la F.N.G.C.I.M.M.  S.A.-I.F.N pentru implementarea proiectului intitulat: 
,, Construirea unei gradinite cu program prelungit in comuna Beriu, judetul Hunedoara,, in 
baza contractului de finantare nerambursabilă nr. C0720EM00011652200332/ 2017 

In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. d, alin. (7), lit. „a” , art. 139 alin. (1)  si 
art. 196, alin.(1) lit. „a”din OUG 57 / 03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE  

 
Art. 1.  Se aprobă solicitarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție   nr. 775 / 12.10.2017 

de la  FNGCIMM SA IFN in valoare de 456.000 lei, de la data de 26.09.2021 pâna la data de 
26.09.2022 , in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru 
implementarea proiectului privind: ,, Construirea unei gradinite cu program prelungit in comuna Beriu, 
judetul Hunedoara,,  in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EM00011652200332/ 
2017  şi actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR). 
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Art.2. Prezenta hotarare se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului 
administrativ,  Legea nr.554/2004,  cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
Art.3. Prevederile prezentei hotarari se comunica :-Institutiei Prefectului, judetul Hunedoara,-

Primarului comunei Beriu, Comp.  buget contabilitate, si se aduce la cunostinta publica prin afisare și 
publicare pe pagina proprie de internet la adresa wwwprimariaberiu.ro 

 
 

 
BERIU la  08.07.2021 

Preşedinte de  şedinţă 

Susan Lucian  

                              Contrasemnează 

     Secretar general   

Jr.Firidon Ionela  

 

Hotărâre  adoptată cu majoritate  simplă 

Total consilieri locali: 13 ,  prezenți 13   Vot deschis.   

pentru: 13   împotriva: 0     abțineri: 0 

 


