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privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie de la Fondul National de 
Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu 
prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea Extindere alimentare cu apa, reţea de
canalizare si statie de epurare, realizare cresa cu doua grupe, drumuri comunale, reabilitare 
cămin cultural Jebel si achiziţionare de utilaje, echipamente pentru asigurarea serviciilor 
publice de baza in comuna Jebel, judeţul Timiş ”

Consiliul local Jebel intrunit in şedinţa publica in data de 19.07.2017 
Având in vedere referatul dl.Primar Bociu Sabin cu nr.2253/18.07.2017, in care propune 
prelungirea scrisorii de garanţie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru 
ntreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN, in conformitate cu prevederile art.3 din OUG 

79/2009,pentru realizarea investiţiei “Extindere alimentare cu apa, reţea de canalizare si 
statie de epurare, realizare cresa cu doua grupe, drumuri comunale, reabilitare cămin 
cultural Jebel si achiziţionare de utilaje, echipamente pentru asigurarea serviciilor publice de 
baza in comuna Jebel, judeţul Timiş ”

- Având in vedere Contractul de finanţare nr. C0720000T210953700057/06.06.2013 si a 
actelor adiţionale ulterioare incheiate cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor si 
Dezvoltării Rurale -  AFIR

- Prevederile Ordonanţei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri 
pentru stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare 
Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calitatii vieţii si 
diversificării economiei in zonele rurale;
H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Ordonanţei 
de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei 
fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala;
Prevederile art.20 alin.(3) din OUG nr. 79/2009 privind gestionarea fondurilor 
comunitare nerambursabile provenite din Fondul European de garantare agricola.
1 ondul European Agricol de Dezvoltare Rurala, coroborat cu prevederile art.56 
alin.(2) din regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al comisiei din 15.12.2006 de stabilire a 
normelor de aplicare a regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din FEADR, cu modificările si completările 
ulterioare
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 
Jebel, judeţul Timiş;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit (b), alin. 4 lit. (d). alin.6 pct. 13 si ale art. 45 
din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publica locala, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare cu /^V oturi pentru - abţineri -__împotriva



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 495/08.12.2014 cu 6 
luni, respectiv pana la data de 06.02.2018 de la Fondul National de Garantare a 
Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A- TFN in conformitate cu prevederile 
OIJG nr. 79/2009, in favoarea AF1R, pentru valoarea de 3.850.924 lei destinata acoperirii 
in proporţie de 110% a suinei de 3.500.840 lei solicitata ca avans conform Contractului de 
finanţare nerambursabila încheiat cu Agenţia pentru f  inanţarea Investiţiilor Rurale, nr. 
CO720000T210953700057/06.06.2013 si acte adiţionale ulterioare destinate realizării
investitiei „  Extindere alimentare cu apa, reţea de canalizare si statie de epurare, realizare 
cresa cu doua grupe, drumuri comunale, reabilitare cămin cultural Jebel si achiziţionare de 
utilaje, echipamente pentru asigurarea serviciilor publice de baza in comuna Jebel, judeţul 
Timiş ”

Art. 2. Se aproba plata unui comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de 
garanţie acordata de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si 
Mijlocii S.A- IFN.

Art. 3. Prezenta hotarare se va comunica
-Institutiei Prefectului-Judeţul Timiş
-Primarului comunei in vederea ducerii la indeplinire
-FNGCIMM SA IFN
- AFIR
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