
ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 
 

H O T A R A R E  
privind aprobarea valoarii de investiţie a proiectului intitulat 

 „Extindere retea de canalizare menajera in satul Plenita din Comuna Plenita, judetul Dolj”  
si solicitarea unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN, in baza contractului  
de finantare nerambursabila nr. C0720AN00011641700198 / 21.08.2017  incheiat cu A.F.I.R. 

 
Consiliul Local al Comunei Plenita, jud. Dolj, ales in baza Hotărârii nr. 3 din 24.06.2016,  

întrunit in şedinţa extraordinara in data de 24.08.2017, având in vedere Expunerea de motive a 
primarului comunei Plenita, jud. Dolj, la Proiectul   de   hotărâre   privind   aprobarea: 

-valorii   de   investiţie   a   proiectului intitulat „Extindere retea de canalizare menajera in satul 
Plenita din Comuna Plenita, judetul Dolj” in Comuna Plenita, Judetul Dolj, cu o valoare totala de 
5.349.043,55 lei din care: 4.433.064,27 lei valoare eligibila si 915.979,28 lei valoare neeligibila, in baza 
contractului de finantare nerambursabila nr. C0720AN00011641700198 / 21.08.2017 cu modificarile si completarile 
ulterioare incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale;  

-solicitarii unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.329.919,00 lei, in 
vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.329.919,00 lei din fondurile nerambursabile 
pentru implementarea proiectului intitulat „Extindere retea de canalizare menajera in satul Plenita din 
Comuna Plenita, judetul Dolj” in Comuna Plenita, Judetul Dolj, in baza contractului de finantare 
nerambursabila nr. C0720AN00011641700198 / 21.08.2017 cu modificarile si completarile ulterioare incheiat cu 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

In temeiul art.36 alin (4) lit.”d”, art. 45 si art.115 alin. (1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 
admninistratiei publice locale, republicata; 

 
HOTARASTE: 

Art.l. Se aproba valoarea de investiţie a proiectului intitulat „Extindere retea de canalizare 
menajera in satul Plenita din Comuna Plenita, judetul Dolj” in Comuna Plenita, Judetul Dolj, cu o 
valoare totala de 5.349.043,55 lei din care: 4.433.064,27 lei valoare eligibila si 915.979,28 lei valoare 
neeligibila, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720AN00011641700198 / 21.08.2017 cu 
modificarile si completarile ulterioare incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale;  

Art.2. Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 
1.329.919,00 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.329.919,00 lei din 
fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Extindere retea de canalizare 
menajera in satul Plenita din Comuna Plenita, judetul Dolj” in Comuna Plenita, Judetul Dolj, in baza 
contractului de finantare nerambursabila nr. C0720AN00011641700198 / 21.08.2017 cu modificarile si completarile 
ulterioare incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

Art.3. Se aproba plata unui comision  de garantare in valoare de 0,05% pe luna din valoarea 
scrisorii de garantie, stabilit prin  Ordinul MADR nr. 1/2017. 

Art.4. Primarul comunei Plenita, jud.Dolj, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 
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