ROMANIA

,,Proiect nr.29 l2OL7"

JUDETUL BAZAV
COMUNA CISLAU

CONSILIUT LOCAT

HOTARAREA nr.

privind aprobarea solicitdrii prelungirii -scrisorii de garanlie din partea

Fondului Nalional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici qi Mijlocii-SA
pentru proiectul integrat finanlat prin Md.sura 413.322 al comunei Cisldu
"Renovarea cdminului cultural din satul Cisld.u, judelul B:uzdtT"

Consiliul Local Cisliu, judetul Buziu,

Avind in vedere:
de motive a primarului nr. 4LO81L7.O8.2O17 comunei
CislS.u prin care se propune aprobarea solicitdrii scrisorii de garanlie din partea
Fondului Nalional de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici qi Mijlocii - SA
pentru proiectul integrat prin Mdsura 413.322 a PNDR al comunei Cisl5.u, proiect
intitulat "Renovarea cS.minului cultural din satul Cisldu, judelul Buzdu".
AnaJiz1nd. expunerea

specialitate intocmit de referent Petroqel Mihai din cadrul
compartimentului agricol, cadrastru urbanism gi amenajarea teritoriului, qi achizilii
publice, inregistrat la nr. 4IA9177.O8.2077;

- Raportul de

LuAnd in considerare prevederile art. 1, alin. 1 qi 2, precum qi ale art.3 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.79l2OO9 privind reglementarea unor md.suri
pentru stimularea absorbliei fondurilor alocate prin Programul Nalional de Dezvoltare
Rurald pentru renovarea qi dezvoltarea spaliului rural prin creqterea calitdlii vielii qi
diversificdrii economiei in zonele rurale, aprobate prin HotdrArea Guvernului nr.
r.26212009;

Jindnd cont de prevederile art. 2 qi cele ale art. 4 aJtn.4 alin. (5) din contractul
de finanlare nerambursabild nr, C 4l3322Oll22IOl72IOlCI92O322T2I7221O|72|O
(potrivit actului adifional nr.6) din data de 16.O4.2O 13 incheiat intre comuna Cisldu Ei
AFIR Bucureqti si adresa din partea CRFIR 2 SUD EST nr.157OIlI7.O8.2OI7
inregistrata la Primaria comunei Cislau la data de 17.08.2017 prin care solicita in
termen de 1O zile lucratoare documentele pentru prelungirea contractului;
AvAnd

in vedere prevederile art. 36 a-lin 2, lit. c), alin. 4,lrt. I din

Legea nr.

2l5l2OOl a administraliei publice locale, republicatd, cu modificdrile Ei completirile
ulterioare;

in temeiul art.45 alin. (1), precum qi cele ale art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea
nr. 21,5l2OOI a administraliei publice loca1e, republicat5., cu modificdriie qi
complet5rile ulterioare
HOTARASTE:

Art.l.

Se aprobS. solicitarea de prelungire a valabilitS.fii scrisorii de garanlie din

partea FNGCIMM Bucureqti in valoare de 284.812 lei pentru oblinerea avansului
aferent proiectului "Renovarea cdminului cultural din satul Cisl6u, judelul Buzdu"

Art.2. Se aprobd plata comisionului de garantare in suma de 854,44|ei pentru
prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii de garanlre prevazutS. la art. 1.

Art.3. Numdrul de luni pentru care se solicitd prelungirea termenului

de

valabilitate a scrisorii de garantare emisd de FNGCIMM IFNSA Bucureqti este de 6 luni
(respectiv de la 30.09.2017 pdnd,la 30.03.2018 pentru proiectul menlionat mai sus.

Att.4. Primarul va duce

Ia indeplinire prevederlle prezentei hotdrAri.

Art.S. Prezenta hotdr6re se va comunica Instituliei Prefectului-Judelului Buzd-u
qi se va face public5. prin aliqare la sediul Primdriei prin grija secretarului comunei'

Avizeazd.

Cisl6u,

pentru legalitate'

ROMANIA
COMUNA CISLAU

JUDETUL BTJZAV
PRIMAR
NR. 4109 l17.o8.2OL7
RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea solicitirii prelungirii scisorii de garanlie din partea Fondului Nalional de
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici gi Miilocii-SA pentru proiectul integrat
finanlat prin Mdsur a 4L3.322 al comunei Cisl5u - "Renovarea ciminului cultural din satul
CislSu, judelul Buziu"
Subsemnatul, Petrosel Mihai referent in cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei CislSu, avSnd in vedere solicitdrea scrisorii de garanlie din partea Fondului
Nalional de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici qi Mijlocii - SA pentru

proiectul integrat prin MS.sura 41.3.322 a PNDR al comunei Cisldu, proiect intitulat
,,Renovarea cS"minului cultural din satul Cisld.u, judelul Buzdru".

LuAnd in considerare prevederile art. 1, alin. 1 qi 2, precum qi ale art.3 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.79l2OO9 privind reglementarea unor md-suri
pentru stimularea absorbliei fondurilor alocate prin Programul Nalional de Dezvoltare
Rural6 pentru renovarea qi dezvoltarea spaliului rural prin creqterea calitdlii vielii qi
diversific6rii economiei in zonele rurale, aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr'
r.26212049;
(5) din contractul
Jinand cont de prevederile art. 2 qi cele ale art. 4 aJin. 4 aJin.
de finanlare nerambursabild. nr. C 4I\322OII22IOI72IOlCI92O322T2I|22IO172IO
(potrivit actului ad.ilional nr.6) din data de 16.O4.2013 incheiat intre comuna Cisld'u qi
AFIR Bucureqti si adresa din partea CRFIR 2 SUD EST nr'151OLll7.O8.2Ol7
inregistrata la primaria comunei Cislau la data de 17.08.2017 prin care solicita in
termen de 1O zile lucratoare documentele pentru prelungirea contractului;

-prevederile art. 36 alin 2, Iit. c), alin. 4, l.nt' I din Legea nt.215I2OOI a
administraliei publice loca-le, republicatA, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
consider oportun aprobarea proiectului de hotarare asa cum a fost initiat'
Lucrarea s-a efectuat pdnd in prezent
alld in faza de redepunere a cererilor de platA.

luni,

in proporlie de IOO oh, iar proiectul de

Fa!d. de cele de mai sus se impune prelungirea perioadei de implementare, cu 6
de la 3O.O9.2017 pana la data de 30.03.2018. Pentru aceasta se va incheia un

act adilional la contractul de finanlare, prin care va fi modificatd' clauza cu privire la
prelungirea perioadei de impiementare.

ROMANIA
COMUNA CISLAU

JUDETUL BUZAU
PRIMAR
NR. 41OB/ 17.08 '2017
EXPUNERE DE MOTIVE

privindaprobareaso|icitiriipre|ungiriiscrisoriidegaranliedinparteaFonduIuiNalionaIde
Mici gi Mijlocii-sA pentru proiectul integrat
Garantare a creditelor pentru Intreprinderi
satul
cisliu - "Renovarea cSminului cultural din
finanlat prin Mdsur a 4't.?22a1 comunei
Cisliu, judelul Buziu"

subsemnatul,MitroiuDumitru,primaralcomuneicisliu'av6ndinvederesoiicitarea
pentru
Nalional de Garantare a creditelor
scrisorii de garanlie din partea Fond'ului
a
413'322
proiectul integrat prin Mdsura
pentru
SA
Mijtocii
Mici
Ei
intreprinderi
satul
intitulat "Renovarea cS'minului cultural din
PNDR al comunei cisls.u, proiect
Cisld.u,

judelul

Btt'zdrt"

'

Lu6.ndinconsidera.reprevederileart.l,alin'lqi2,precumqialeart.3din
privind reglementarea unor mdsuri

i nr' 7912009.
ordonanta de urgenta a Guvernulu
prin Programul Nalional de Dezvoltare
pentru stimularel absorbliei fondurilor alocate
qi
spaliului rural prin creqterea calitS"lii vie(ii
dezvoltarea
renova-rea
Ei
pentru
Rurala
nr'
aprobate prin Hotdrarea Guvernului
diversificdrii economiei in zonele l.urale,
r.26212oo9;
finAndcontdeprevederileaft.2Eiceiealeart.4altn'4alin.(5)dincontractul
c 4r3322ort22tor72rolclg2o322T2rr22ror72'o
de finanlare nerambursabil'. nr.
(potrivitactuluiadilionalnr.6)dindatade16,o4'2ol3incheiatintrecomunaCislauqi
CRFIR 2 SUD EST nr'15i01/17'08'2017
AFIR Bucureqti si adresa din partea
prin care solicita in
ia Primaria comunei Cislau ia data de 17'08'2017
inregistrata
termendelozilelucratoaredocumentelepentruprelungireacontractului;

.prevederileart.36alin2,|it.c),alin.4,|it'ldinLegeant.2l;l2ooIa
completdrile ulterioare'

cu modificdrile 9i
administraliei publice locale, republicatd'
proiectului de hotarare asa cum a fost initiat'
propun
"proU.'"u'
proporlie de roo
Lucrarea s-a efectuat p6nd in prezent in
ajldinf.azad'eredepunereacererilordepiatA.

o/o,

iar proiectul

se

Fa!d.deceledemaisusseimpuneprelungireaperioadeideimplementare,cu6
,,. incheia un act adilional la
aceasta
".
luni, p6n5' la d'ata de 3o.03. 2oI8. Pentru
prelungirea
va fi modific at6' clauza cu privire la
contractul d.e finanfare, prin care
perioadei de imPlementare'

