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REFERAT DE APROBARE 

al Proiectului de Hotărâre nr. 20 din 11.03.2022 

cu privire la prelungirea scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN 

 

Proiectul de hotărâre are ca obiect aprobarea solicitararii prelungirii pana la data de 

05.06.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 10/08.02.2021 in suma de 

107.936,70 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 

107.936,70 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “MODERNIZAREA 

SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA MICESTI, JUD. ARGES” in com. Micesti, 

jud. Arges, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C1920074A208630304636 din data 

de 05.06.2019, cu modificarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea 

Investitiilor Rurale; 

Proiectul “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA 

MICESTI, JUD. ARGES” nu a putut fi implementat în perioada inițială prevăzută de contractul de 

finanțare în conformitate cu prevederile art. 2 din contractul Nr. C 1920074A208630304636, 

datorita situației din ultimii ani. Situația la care s-a ajuns prin declararea la nivel mondial a 

pandemiei de coronavirus si prin instituirea stării de urgentă la nivelul României pentru prevenirea 

raspandirii virusului COVID-19, precum și emiterea de către autoritățile române a unor decrete și 

ordonanțe de instituire de stare de urgență și de alertă,  Comuna Micești  a solicitat prelungirea 

duratei de implementare a proiectului cu încă 12 luni. 

Prelungirea perioadei de implementare a proiectului este condiționată de prelungirea, în 

paralel, a Scrisorii de Garantie emisă de FNGCIMM SA IFN, obținută de către beneficiar pentru 

garantarea avansului solicitat în conformitate cu prevederile art. 4 din contractul de finanțare 

Nr. C 1920074A208630304636. 

Pentru considerentele expuse, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre aprobare, în prima şedinţă a Consiliului Local. 

 

Primar, 

Ing.Voicu Dumitru 

 


