
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind modificarea valorii de investiţie a proiectului ”Modernizarea reţelei de drumuri de 
interes local; comuna Cornu, judeţul Prahova” şi solicitarea unei scrisori de garanţie  de la 

Fondul de garantare a Creditului Rural IFN SA/ F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN în favoarea AFIR 
România, pentru acoperirea avansului necesar finanţării acestui proiect 

 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
      având în vedere temeiurile juridice respectiv prevederile:  

a) prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b”, „c” şi „d” coroborat cu alin.(4) lit.”a”, alin.(5) lit.”c” şi alin.6 
lit.”a” pct.4, 11, 13 şi 14, art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
b) Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) Ordonanţa 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 şi Hotărârea de Guvern nr.1262/2009 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG 
nr.79/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) Ghidul solicitantului pentru sub-măsura 7.2 din cadrul PNDR, publicat pe site-ul www.apdrp.ro  

analizând: 
-contractul de finanţare nerambursabil nr.C0720RN00021533100480/23.08.2016 pentru acordarea 
ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 
România; 
- actul adiţional nr.2 din 10.04.2017 la contractul de finanţare nerambursabil nr. 
C0720RN00021533100480/23.08.2016, având ca obiect rectificarea bugetului indicativ aprobat ca 
urmare aderulării şi finalizării procedurilor de achiziţie publică şi recalculare avans; 
- Hotărârea Consiliului local al comunei Cornu nr.57/29.10.2015, privind instrumentarea 
proiectului de investiţie Modernizarea reţelei de drumuri de interes local comuna Cornu, judeţul 
Prahova. 

luând act de : 
b) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.2946/24.04.2017; 
c) raportul de specialitate elaborat de Biroul buget local, înregistrat sub nr nr.2947/24.04.2017; 
d) raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local; 

 
Consiliul Local al comunei CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 
           Art.1. –  (1)Se aprobă modificarea valorii de investiţie a proiectului Modernizarea reţelei 
de drumuri de interes local comuna Cornu, judeţul Prahova  cofinanţat prin Programul P.N.D.R. 
SUB-măsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, ca 
urmare a finalizării procedurilor de achiziţie publică, conform Act adiţional nr.2/10.04.2017 la 
contractul nr. C0720RN00021533100480/23.08.2016. 
                          (2) Acest act adiţional constituie Anexa nr.1, care parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 

http://www.apdrp.ro/


            Art.2. – (1)Se aprobă solicitarea de acordare a unei scrisorii de garanţie şi încheierea unui 
acord de garantare cu Fondul de garantare a Creditului Rural IFN SA sau F.N.G.C.I.M.M. S.A. 
IFN în favoarea AFIR, pentru acoperirea în procent de 100% a sumei solicitate ca avans, destinată 
finanţării Modernizarea reţelei de drumuri de interes local comuna Cornu, judeţul Prahova, 
conform modelului prevăzut în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

             (2) Se aprobă plata comisionului de garantare datorat, calculat conform 
prevederilor art.7 lit.b) din HG nr.1262/2009, respectiv   valoarea scrisorii de garanţie x 0,05% x 
numărul de luni de valabilitate a scrisorii de garanţie. Suma aferentă plăţii comisionului pentru 
emiterea scrisorii de garanţie se va suporta din fonduri proprii ale bugetului local. 

           (3) Se împuterniceşte domnul Nanu Cornel, primarul comunei Cornu, cetăţean 
român, CNP 1551112290902, domiciliat în comuna Cornu, judeţul Prahova, posesor al CI seria PH 
nr.961848, eliberată de SPCLEP Câmpina la 10.11.2010, să semneze în numele şi pe seama 
Consiliului Local Cornu, toată documentaţia pe care beneficiarul public trebuie să o prezinte 
Fondului de garantare a Creditului Rural, în vederea obţinerii scrisorii de garanţie. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
 

-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Director executiv Direcţia pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative, doamna Daniela CHIŢU, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicolae ZIDARU 

 
 

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI , 

                                                                                                                     Daniela IANCU 
Cornu, 27 aprilie 2017 
Nr. 36 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
PRIMAR 

nr. 2946/24.04.2017 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind modificarea valorii de investiţie a proiectului 

”Modernizarea reţelei de drumuri de interes local; comuna Cornu, judeţul Prahova” şi 
solicitarea unei scrisori de garanţie  de la Fondul de garantare a Creditului Rural IFN SA/ 
F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN în favoarea AFIR România, pentru acoperirea avansului necesar 

finanţării acestui proiect 
 
Consiliul Local al comunei Cornu a aprobat, prin hotărârea nr.57/29.10.2015,  realizarea şi 

instrumentarea proiectului cu titlul “Modernizarea reţelei de drumuri de interes local; comuna 
Cornu, judeţul Prahova”, program gestionat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, precum şi documentaţia tehnico-economică pentru 
obiectivul de investiţii integrat respectiv. 

În anul 2015, s-a semnat cu AFIR contractul de finanţare nerambursabilă nr.  
C0720RN00021533100480 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile 
Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală România. Acest contract a fost modificat prin 
actele adiţionale nr.1/10.04.2017 şi 2/10.04.2017, modificările constând în prelungirea duratelor de 
finalizare a achiziţiilor, inclusiv avizarea acestora şi rectificarea bugetului indicativ aprobat ca 
urmare a derulării şi finalizării procedurilor de achiziţie publică cu recalcularea avansului. 

 Procentul avansului stabilit prin contractul de finanţare este de  50% din valoarea 
ajutorului public. 

Beneficiarii publici şi privaţi ai unui sprijin pentru investiţii, finanţat din FEADR, pot 
solicita AFIR plata acestui avans, numai după obţinerea unei scrisori de garantare, a cărei valoare 
va fi de 100% din valoarea avansului prevăzut în contractul de finanţare încheiat cu AFIR. 

Solicitarea de acordare a scrisorii de garanţie, prevăzută de Hotărârea de Guvern 
nr.1262/2009, cu modificările i completările ulterioare, trebuie să fie însoţiă de o serie de 
documente, printre care şi hotărârea beneficiarului privind aprobarea valorii de investiţie a 
proiectului şi hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea scrisorii de garanţie din 
partea fondului de garantare. 

În baza celor expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun 
spre analiză şi aprobare Consiliului local.  

 
 

PRIMAR, 
Cornel NANU 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE        

nr. 2947/24.04.2017 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de investiţie a proiectului ”Modernizarea reţelei 
de drumuri de interes local; comuna Cornu, judeţul Prahova” şi solicitarea unei scrisori de garanţie  
de la Fondul de garantare a Creditului Rural IFN SA/ F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN în favoarea AFIR 

România, pentru acoperirea avansului necesar finanţării acestui proiect 
 
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru sub-măsura 7.2 din cadrul 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală publicat pe site-ul www.apdrp.ro  şi a Contractului de 
finanţare C0720RN00021533100480/23.08.2016 pentru proiectul “Modernizarea reţelei de drumuri 
de interes local; comuna Cornu, judeţul Prahova”, comuna Cornu poate beneficia de un avans de 
până la 50% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare pentru demararea lucrărilor.  

Pentru a beneficia de acest avans, este necesară prezentarea unei scrisori de garantare a 
avansului din partea unei bănci sau din partea unui fond de garantare, care să acopere valoarea 
avansului în proporţie de 100%. 

 Pentru derularea în bune condiţii a acestui proiect, valoarea avansului care se propune a fi 
solicitat este de 1.737.609,58 lei, reprezentând 50% din valoarea eligibilă a proiectului, rezultată în 
urma finalizării procedurilor de achiziţie publică.  

În conformitate cu OUG 79/2009 şi a Normelor Metodologice de aplicare a acestei 
ordonanţe, la solicitarea comunelor, fondurile de garantare acordă scrisori de garanţie în favoarea 
APDRP pe baza contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate cu AFIR şi a acordurilor de 
garantare încheiate între fondurile de garantare şi beneficiari. 

Comisionul pentru acordarea scrisorii de garanţie este de 0,05% pe lună şi se plăteşte 
întreaga sumă, la data emiterii scrisorii de garanţie pentru perioada de valabilitate a acesteia 
(inclusiv luna acordării şi luna expirării valabilităţii scrisorii de garanţie), precum şi la prelungirea 
scrisorii proporţional cu perioada de acordare a valabilităţii. 

În baza celor expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun 
spre analiză şi aprobare Consiliului local.  

 
 

Director executiv, 
Daniela CHIŢU 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apdrp.ro/
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