
ROMÂNIA 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
CONSILIUL LOCAL RACIU 
PRIMAR                               

                                                PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea 

Fondului de Garantare a Creditului Rural – INF SA. 
 

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, 
Având în vedere: 
- art.4 alin.2 şi 4 din Contractul de finanţare nr. C322040831600022/30.06.2009 pentru 
acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile  P.N.D.R. ; 
- prevederile O.G. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin 
creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, ca urmare a emiterii de către 
Fondul de Garantare a Creditului Rural – INF SA a scrisorii de garanţie pentru restituirea 
avansului; 
- prevederile OUG 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 si a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare 
desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si 
supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea 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; 
- raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei, înregistrat sub nr. 
2358/21.06.2011. 
In temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, și alin. 4, lit. d,  45, alin. 6 şi art.115 alin.1, lit.b. din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare, propune 
următorul, 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE: 

  
 
 Art.1 Se aprobă solicitarea scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului 
din partea Fondul de Garantare a Creditului Rural – INF SA. 
 Art. 2 Se aprobă încheierea Acordului de garantare cu Fondul de Garantare 
a Creditului Rural – IFN S.A., în scopul garantării obligațiilor asumate prin 
scrisoarea de garanție emisă în favoarea APDRP. 
 Art. 3 Se împuternicește Primarul comunei Raciu, dl. Grădinaru Vasile, în 
calitate de reprezentant legal de proiect și d-na Ghiga Alina, contabilul Primăriei 
Raciu, pentru semnarea Acordului de Garantare. 
 Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi comunicarea se 
obligă primarul şi secretarul comunei Raciu. 
 

INIȚIATOR, 
Primar Grădinaru Vasile 

  
 
                                               


