ROMANIA
JUDETUL BVZAV
CONSILIUL LOCAL
COMUNA CISLAU

HOTARAREA
privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului
National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii SA pentru proiectul "Achizitie buldoescavator pentru serrriciul situatii de
urgenta, Comuna Cislau, Judetul Buzau" finantat prin Masata 4L3-322
CONSILIUL LOCAL AI- COMUNEI Cislau, JUDETUL BUZAU;
Avand in vedere
:

-expunerea de motive

a primarului

comunei Cislau, inregistrata la

nr.973126.O2.2OL5;

-raportul biroului buget finante contabilitate impozite si taxe locale si
investitii publice din cadrul Primariei comunei Cislau, inregistrat la
nr.974126,O2.2Or5;

-raportul de avlzare

a

comisiei de specialitate

a Consiliului Local

Cislau;

-Contractul de finantare nr.C 413322011221O17227 I 20.O2.2014
incheiat intre Comuna Cislau si Agentia pentru Finantarea Investitiilor
Rurale-Romania

l

-Actul aditional nr.1 din data de 25.O2.2O15 la Contractul de
Finantare nr.C 413322011221017227 l20.O2.2OI4 incheiat intre Comuna
Cislau si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale-Romania

;

-prevederile art.1, alin. (1) si (2), precum si ale art.3 din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 79 l2OO9 privind reglementarea unor masuri pentru

stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de
Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin
cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Hotararii de Guvern nr.1262l2OO9 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.79l2OO9 privind
reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei fondurilor alocate
prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea
spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele
rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Ordinului nr.89l2OL4 privind abrobarea nivelului
comisioanelor de garantare pentru anul 2074;
-prevederile Legii nr.276l2006 privind finantele publice loca1e, cu
modificarile si completarile ulteioare;

- I din2-

-prevederile art. 36 alin. (2), lit.b, alin.(4), lit.b) din Legea administratiei
publice locale nr. 275l2OOI, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;'

In temeiul art. 4s, alin.(1), si art. 11s, alin.(1), lit. b) din

Legea

administratiei publice locale nr. 2I5l2OOI, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare

;

HOTARASTE:
Art.f. {1) Se aproba solicitarea privind scrisoarea de garantie din partea
Fondului Local de garantare Focsani IFN SA- Filiala FNGCIMM Rucuresti,
pentru obtinerea avansului de 40 ok dtn proiectul "Achizitie buldoescavator
pentru serviciul situatii de urgenta, Comuna Cislau, Judetul Buzau,
l2l Garantia solicitata va fi in suma de IIO% din valoarea
avansului de 113.738 lei.

(31 Valoarea scrisorii de garantie este de 113738 x IIOo/o :
I25.111,80 lei pentru finantarea obiectivelor de investitii derulate orin

FEADR, masura

4I3-3I2.

Art.2.
Se aproba plata comisionului de garantare in suma de
375,36 lei pentru 6 luni de implementare (din martie 2o1s pana la

20.O8.2015) pentru proiectul mentionat mai sus.
Art.3.
Primarul comunei Cislau, va duce la indeplinire prevederile
prezentet hotarari.
Art.4.
Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Buzau si se va face publica prin afisare la sediul Primariei prin grrja
secretarului comunei.
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Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al Comunei Cislau, in sedinta din
de 27.02.2015 cu respectarea prevederilor art.45, alin.(1), cu un numar de 10 voturi
"pentru", din numarul total de 15 consilieri locali in functie si 1O consilieri locali prezenti la
sedinta.
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