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HOTĂRÂRE 
 

Referitor la: prelungirea până  la data de 17.11.2020 a scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 
470/10.12.2015 în sumă de 3.827.866,90 lei în vederea garantării în procent de 110%  a obligațiilor de plată a 

avansului de 3.479.879 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Îmbunătăţirea reţelei 
de drumuri de interes local şi vicinal, conservarea monumentului istoric (ruine biserică „La zăpodie”) şi prima 

înfiinţare şi dotare a infrastructurii aferente serviciilor sociale – centru de îngrijire copii (creşe conform Legii nr. 
263/2007), în comuna Şopârliţa, judeţul Olt”, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 

C0720000T210943000061/17.11.2015 și a actelor adiționale ulterioare, în favoarea AFIR 
 Având în vedere:  
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 - prevederile art. 123, alin. 1, alin. 4, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- prevederile hotărârii Consiliului Local Şopârliţa nr. 53 din 26.11.2015; 
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
- referatul de aprobare nr.747  din 20.03.2020; 
- raportul nr. 747  din 20.03.2020 al compartimentului de resort, 
- raportul nr. 17din 30.03.2020   al comisiei juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, protecţia 
mediului şi turism; 
- raportul nr.17din 30.03.2020 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism; 
- raportul nr.17din 30.03.2020  al comisiei pentru activităţi sociale, culturale, culte, învăţământ, sănătate şi 
familie, protecţie copii, tineret şi sport, 
   în temeiul prevederilor art. 139 din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

CONSILIUL LOCAL 
al comunei Șopârlița, județul Olt, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 
    Art. 1. Se aprobă solicitarea prelungirii până la data de 17.11.2020 a scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA 
IFN nr. 470/10.12.2015 în sumă de 3.827.866,90 lei în vederea garantării în procent de 110%  a obligațiilor de 
plată a avansului de 3.479.879 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului în comuna 
Șopârlița, județul Olt, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720000T210943000061/17.11.2015 
și a actelor adiționale ulterioare, în favoarea AFIR. 
    Art. 2. Se aprobă plata unui comision de 0,05%/lună din valoarea scrisorii de garanție acordată de Fondul  
Național de  Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A- IFN. 
   Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică primarului, compartimentului contabilitate, impozite şi taxe locale din 
cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - judeţul 
Olt. 
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