ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA CISLAU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.37

garantie din partea Fondului
privind aprobarea solicitarii t..itotii de
pentru "Mgdellzare drum de exploatare
National de Garant are acreditelor
DE 5 in Comuna Cislau judetul Buzau
,al
judetul Buzau;
Consiliul local comunei Cislau,
Avand in vedere:
Comunei Cislau
- expunerea de motive w, 42:-|124,08,2015 a primarului
serisorii de garantie din partea
prin care se propune aprobarea solicitarii
pentru Proiectul "Modernizare
Fondului National de Garant are aCreditelor
cislau judetul Buzau 'finantat prin
drum de exploatare DE 5 in comuna

masura 413.322 al comunei Cislau'
al sefului biroului buget finante
-raportul de specialitate nr.4212124.08.2015

contabilitate;
-

1 ^r:.^ 1 si
, precum
nra si ale art'3 dlin ordonanta
^: 2
art.l,alin'l
'
unor masuri pentru
a Guvernului *.' w l2oo9 privind reglementarea
prin Programul National de
stimularea aUsorUtiei fondurilor allocale
dezvoltarea spatiului rural prin
si
,.no,ru..u
pentru
Rurala
Dezvoltare

de urgenta

- preuederile

economiei in zonele rurale' aprobate

cresterea calitatii vi.tii ,i diversificarii
pritt Uotutarea Guvernului nr' l'26212009;

.preveder\|eart,2siceleareart.4a1in.4(5)dincontractuldefinantare
di' dutu de 15'01'2015 incheiat
nerambursabila *. c+ l332201tzitol7272
investitiilor rurale intre comuna cislau si Agentia pentru finantarea
Romania.

Legea administratiei publice
prevederile art.36 alin.2,lit.c,alin.4,lit.I din
locale nr.2l 5 l200l,rePublicata :

-

Intemeiu|art,.45alin.l,preQumsicelealeart.li5alinl,lit.bdin

tr'21512001'republicata
Legea administratiei publice locale

HOTARASTE:
de garantie din partea
Art.1.(1) se aproba solicitarea privind scrisoarea
avansului de 40Yo dln proiectul "
FNGCIMM Bucuresti pentru obtinerea
5 in comuna cislau' Judetul Buzau'o
Modemizare drum de exploatare DE
din valoarea avansului
(2) Garaniiu ,ori.iotu uu n in suma de tlo%
de I89.334 lei

pentru finantarea
Valoarea scrisorii de garantare este de 208.261,40 lei
113322'
obiectivelor de investitii clerulate prin FlrADR,masura

in suma de 416'53 lei
Art.2.Se aproba plata cornisionului de garantare
pana la 30 decembrie
pentru 4luni de implementare (de la septembrie 2015
iOf S) pentru proiectul mentionat mai sus'
i hotarari'
Art.3. Primarul va duce la indeplinire prevederile prezente

Art.4. Prezenta hotarare se va comunica lnstitutiei Pret-ectuluijudetului
sediul Primariei prin grija
Buzar,r si se va face publica prin afisare la
secretarului comunei.

,

l.l'
t{

\.ii]
\..
.\t

r-'L

pentru legalitate,
Secretar delegat,

-MUGURASA

CISLAU, 24.08.2015

din data

de

1oca1 al comunet cislau in serlinta
Aceasta hotararc a fost adoptala de consiliul
(3)
clin Legea nr.215/200 1, a administratiei
24.08.2ot4., .""p.",...ea art.45 a1in. (1), izf """
ct.t
c1e 10 voturi pentru, cl-t. - impotriva ,
un,-,,*u.
Cu
publice locale, repub,Iicata sr actualrzata,
prezer-rti 1a

14 consilieri in luncrie si 10 consilieri
_._-. voturi abtineri.li,-r,-rr..r^.rt total de
sedir-rt.a

Rr:rl. 4 cx.

