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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie pentru garantarea 
avansului proiectului “Construire Grădiniță“ 

 
Viceprimarul cu atribuții de primar al Comunei Crizbav, 

Având în vedere adresa CRFIR 7 Centru Alba nr, 3126 din 02,06,2022 privind necesitatea prelungirii 
scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. 744 din 11.10.2017, eliberată de Fondul Naţional de 
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN, pentru garantarea avansului proiectului 
“Construire Grădiniță“, 

Văzând prevederile Contractului de finanţare nr. C0720EM00031570800676 din 24.11.2016 pentru 
acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 
încheiat cu Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru realizarea obiectivului de investiţii 
„Construire Gradinita”, în sat Cutuș, Com. Crizbav, 

În baza prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009, 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (4) lit. b) și ale art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, propun spre aprobare prezentul proiect de 

 
HOTĂRÂRE 

 
 

Art. 1 Se aprobă solicitarea de prelungire a scrisorii de garanţie  nr. 744 din 11.10.2017, emisă de 
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN în vederea 
garantării avansului pentru Proiectul „Construire Gradinita”, în sat Cutuș, Com. Crizbav, în valoare de 
490.635,48 lei, reprezentând 100% din valoarea avansului solicitat de 490.635,48 lei, pana la data de 
08.01.2023 inclusiv. 

Art. 2 Primarul comunei Crizbav va asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 

 Viceprimar cu 
atributii de 

primar, 
Iakab Arpad 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

  Avizat pentru legalitate 
Secretar general, 

                 Astrid MORARIU 
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