ROMANIA
JUDETUL BUZAU

COMUNA CISLAU
CONS!LIUL LOCAL AL COMUNEI CISLAU

HOTARARE

Privind: aprobareo solicitoriisuisorii de garantie din portea Fondului Nationolde
Gorantare o Creditelor pentru lntreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectulintegrat
finontat prin Masuro 413,322 ol comunei Cislau - Modernizore DRIJM DE EXqLOATARE DE
5 in comuna Cislau, judetul Buzou
Consiliul Local Cislau, judetul Buzau intrunit in sedinta ordinara la data de 18.03.2016:

Analizand expunerea de motive a primarului comunei Cislau nr. 1,OLO/L4.09.201,6
prin care se propune aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National
de Garantare a Creditelor pentru lntreprinderi Mici si Mijlocii - SA pentru proiectul integrat

prin Masura 412.322 a PNDR al comunei Cislau, proiect intitulat "Modernizare DRUM DE
EXPLOATARE DE 5 in comuna Cislau, judetul Buzau"

-

Referatul compartimentului de specialitate inregistrat la nr. LOLI/1,4.03.201,6;

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ate Consiliului local al comunei
Ci sl a u, i n regist rate la n r.997,998,999 / 201,6 ;
Luand in considerare prevederile art.L, alin 1 si 2, precum si ale art.3 din ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr.79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea

absorbtiei fonurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea
si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele
rurale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1,.262/2009;
Tinand cont de prevederile art.2 si cele ale art.4 alin (5) din contractul de finantare
nerambursabila nr. C 41332201,122L017272 din data de 15.01.2015 incheiat intre comuna
Cislau si AFIR Bucuresti.

Avand in vedere prevederile art. 36 alin 2,lit.c, alin.4, lit.l din Legea administratiei
publice locale nr. 2151200L, republicata:
ln temeiul art.45 alin 1, precum si cele ale art. 115 alin1,

lit. b din Legea administratiei

publice locale nr. 215/200L, republicata
HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aproba solicitarea de prelungire

a valabilitatii scrisorii de garantie din

partea FNGCIMM Bucuresti in valoare de208.267,4 tei pentru obtinerea avansului aferent
proiectului Modernizare DRUM DE EXPLOATARE DE 5 in comuna Cislau, judetul Buzau.

Art.2. Se aproba plata comisionului de garantare in suma de 31.2,40 lei pentru
prelungirea termenuluide valabilitate a scrisoriide garantie prevazuta
la art.1

Art.3

Numarul de luni pentru care se solicita prelungirea termenului de valabilitate
a scrisorii de garantare emisa de FNGCIMM IFNSA Bucuresti este de 3 luni ( respectiv
de la
30.06.2016 pana la 30.09.2016) pentru proiectul mentionat maisus.

Art.4. Primarul va duce la indeplinire prevederite prezentei hotarari.
Art.S. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Buzau si se va
face publica prin afisare la sediul Primariei prin grija secretarului comunei

PRESEDI

NEAZA PENTRU LEGALITATE,

NR. 11

Cislau, 18.03.2016

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Cislau in sedinta
din data de 1g.03.2016 cu
respectarea art.45 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr.215/20a!, a administratiei publice
locale, republicata si
actualizata, cu un numar de 13 voturi "pentru", cu 0 "impotriva" cr.l 0 voturi ,,abtineri,,
din numarul total de
15 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta;
Red. 4 ex.

