
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 
  
 

HOTARAREA NR. 36/26.09.2011 
Privind solicitarea si contractarea unei scrisori de garantie de la Fondul de Garantare a 

Creditului Rural, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 

 

Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos - Ilfov, intrunit in sedinta ordinara in data de 
26.09.2011 
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei, dl. Rababoc Anghel, ca si 
Raportul de specialitate prin care se propune solicitarea si contractarea unei scrisori de 
garantie de la Fondul de Garantare a Creditului Rural, in conformitate cu prevederile art. 3 din 
OUG 79/2009, 
Avand in vedere Contractul de finantare nr. C322040882500008/02.06.2009, incheiat cu 
Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale – APDRP  
Cu respectarea avizului favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
Avand in vedere prevederile Legii Nr.218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor 
SAPARD, Fondul European agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, 
Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile 
de garantare. 
Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului Nr.497/2004 privind stabilirea cadrului 
institutional pentru coordonarea implementarea si gestionarea instrumentelor structurale. 
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.79/2009 privind 
reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul 
National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea 
calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale. 
Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului Nr.1262/2009, privind pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind 
reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul 
National de Dezvoltare Rurala. 
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.74/2009 privind 
gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare 
agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a 
fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate 
de la Comunitatea Europeana. 
Avand in vedere prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii 
Rurale Nr.16/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare 
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol 
de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit. 
Avand in vedere prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii 
Rurale Nr.659/2009 privind aprobarea nivelului comisioanelor de acordare a scrisorilor de 
garantie pentru anul 2009. 
Avand in vedere prevederile Art.-9 punctul 8 din Cartea europeana a autonomiei locale, 
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea Nr.199/1997, 



 
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit „b”, alin. 4, lit. „b” si ale art. 45, alin. 1 si alin 2-lit. 
„b”, din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata,cu modificarile 
si completarile ulterioare 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba solicitarea si contractarea unei scrisori de garantie de la Fondul de Garantare 
a Creditului Rural, in conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2009, in favoarea APDRP. 
Valoarea scrisorii de garantie este de 5.061.599,40 RON, reprezentand 110% din valoarea 
avansului, in suma de 4.601.454 RON, pentru finantarea obiectivelor de investitii derulate 
prin FEADR masura 322 „Retea de apa, canalizare, modernizare drum, festival cu specific 
local Comuna Stefanestii de Jos jud. Ilfov”   
Art. 2. Se aproba plata unui comision de 0.08% din valoarea scrisorii de garantie acordata de 
Fondul de Garantare a Creditului Rural, respectiv 30.369,59 RON. 
Art. 3 Consiliul Local Stefanestii de Jos – Ilfov il mandateaza pe dl. primar Rababoc Anghel 
sa incheie si sa semneze toate actele si documentele necesare incheierii acordului de 
garantare. 
Art. 4. Primarul comunei Stefanestii de Jos va asigura aducerea la indeplinire a prezentei 
hotarari. 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                                  SECRETAR COMUNA, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri prezenti: 
 
Cu un numar de __12__ voturi “pentru” din 13 consilieri in functie 

 

 


