ROMANIA

JUDETUL BVZLU
COMUNA CISLAU

CONSILruL LOCAL
HOTARARE

privind aprobarea solicitd.rii prelungirii scrisorii de garanlie din partea
Fondului Nalional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici qi Mijlocii-SA
pentru proiectul integrat finanlat prin MS.sura 413.322 al comunei Cisldu
"Renovarea cdminului cultural din satul Cisld.u,

judelul Bt)zdw"

Consiliul Local Cisliu, jude(ul Buziu,
Av6nd in vedere:
AnalizAnd expunerea de motive a primarului nr. 41O81I7.O8.2O17 comunei
Cisldu prin care se propune aprobarea solicitdrii scrisorii rCe garanlie din partea
Fondului Nalional de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici qi Mijlocii - SA
pentru proiectul integrat prin Md.sura 413.322 a PNDR al comunei Cisl6u, proiect
intitulat "Renovarea ciminului cultural din satul Cisld,u, judelul Buzdu".

specialitate intocmit de referent Petroqel Mihai din cadrul
compartimentului agricol, cadrastru urbanism qi amenajarea teritoriului, qi achizifii
publice, inregistrat la nr. 4lO9l17.O8.2OI7;

- Raportul de

LuAnd in considerare prevederile art. 1, alin. 1 qi 2, precum qi a1e art' 3 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr,7912009 privind reglementarea unor mS.suri
pentru stimularea absorbliei fondurilor alocate prin Programul Nalional de Dezvoltare
Rurald pentru renovarea qi dezvoltarea spaliului rural prin creqterea calitalii vielii qi
diversificdrii economiei in zonele rurale, aprobate prin HotdrArea Guvernului nr.
r.26212OO9;

-rapoartele de avrzare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
inregistrate la nr .4 144 I 2t .OB .2O 77 ;

lin6nd cont de prevederile art. 2 gi cele ale art. 4 alin. 4' alin. (5) din contractul
de finanlare nerambursabilS. nr. C 4L332201I22IO1721O lC792O322T2I|221OI72IO
(potrivit actului adilional nr.6) din data de 16.O4.2013 incheiat intre comuna Cislau gi
AFIR Bucureqti si adresa din partea CRFIR 2 SUD EST nr.151OllI7.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 alin 2, lit. c), alin. 4, Iit. I din Legea nr.
2I5l2OO1 a administraliei publice locale, republicatd, cu mo<lificdrile qi completdrile
ulterioare;

in temeiul art.45 alin. (1), precum qi cele ale art. 115 a-lin. (1), lit. b) din Legea
nr. 2I5l2OOI a administraliei publice loca1e, republicat5., cu modificdrile qi
completdrile ulterioare

avalabilitdlii scrisorii de garanlie din
partea FNGCIMM Bucureqti in valoare de 284.812 Iei pentru oblinerea avansului
aferent proiectului "Renovarea cS.minului cultural din satul Cisldu, judelul Buzdu"

Art.1.

Se aprobd solicitarea de prelungire

Att.2. Se aprobS. plata comisionului de garantare in suma de 854,44 lei pentru
prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii de garanlie prevazutd la art. 1.

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

de

vaiabilitate a scrisorii de garantare emisi de FNGCIMM IFNSA Bucureqti este de 6 luni
(respectiv de la 30.09.2017 p€ndla 30.03.2018) pentru proiectul men!.ionat mai sus.

Art.4. Primarul

va duce la indeplinire prevedeile prezentei hotdrAri'

Art.S. Prezenta hotdrAre se va comunica Instituliei Prefectului-JudeluluiBuzdu
qi se va face publicd prin afiEare la sediul Primdriei prin grija secretarului comunei'

,/a5Q>

rresedi{fi/ggfu1h

pentru legalitate'
Secretar delegat'

Simion
Nr.27
Cisliu,23.O8.2OL7

a fost adoptatA de Consiiiul local al comunei Cisldu in
sedin{a din data de 23.08.2OI7. cu respectarea art.45 alin' (I), (21 sau (3) din
Aceastd. hotd"rAre

Legea nr. 2I5l2OO1 a administratiei publice locale, republicatd qi actuahzatd',
cu un num6.r de 13 voturi "pentrU", CU O votUri "impotriva" , crr 0 voturi
,,abgineri" din numd.rul total de 13 consilieri in funclie qi 13 consilieri prezen{i
la sedinfd.. Red. 4 ex.

