ROMANIA
JUDETUL BUZAV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CISLAU

HoTARAREA nT. 1
privind aprobarea solicitS.rii prelungirii scrisorii de garanfie din partea
Fondului Nalional ile Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici qi
Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finanfat prin Md.sura 4I3.322 al comunei
Cisl5.u - "Renovarea cd.minului cultural din satul Cisldu, judeful Buzdtr"

Consiliul Local Cisl6u, judeful Buziu,

Avind in vedere:

- Referatul compartimentului de

11/03.0t.2017;

specialitate inregistrat la nr.

Analizdnd expunerea de motive a primarului nr. t2lO3.O1.2OtZ comunei
Cisld.u prin care se propune aprobarea solicitdrii scrisorii de garanfie din
partea Fondului Nafional de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici qi
Mijlocii - SA pentru proiectul integrat prin MS.sura 419.322 a pNDR al
comunei Cisldu, proiect intitulat "Renovarea cS.minului cultural din satul
Cis16.u, judelul Blzdu" .

-

Raportul de specialitate intocmit de referent Petrogel Mihai din cadrul
compartimentuh.ri agricol, cadrastru urbanism qi amenajarea teritoriului, qi
achizilli publice, inregistrat la nr. 13/0g.0 L2O|T;
LuAnd in considerare prevederile art. 1, alin. 1 qi 2, precum qi ale art.3
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 7912009 privind reglementarea
unor mAsuri pentru stimularea absorbfiei fondurilor alocate prin Programul
Nafional de Dezvoltare Rurald pentru renovarea qi dezvoltarea spafiului rural
prin creEterea calitdlii viefii qi diversificdrii economiei in zonele rurale,
aprobate prin Hot5.rArea Guvernului nr. I.262/2OO9;

finAnd cont de prevederile art. 2 qi cele ale art. 4 a\in. 4 alin. (5) din
contractul de finantare nerambursabild nr. C 4t3322O11221O17210 din data
de 16.04.2013 incheiat intre comuna cisldu qi AFIR Bucureqti.

Avand in

vedere adresa din. partea CRFIR 2

suD

EST/SIBAlCornpartiment implementare nr.22436/27.12.2016, inregistratd la
Primdria comunei Cisldu la nr. 04lO3.OI.2Ol7;
AvAnd in.vedere prevederile art.36 alin 2,lit. c), alin. 4,lit. I din Legea
nr. 21512OO1 a administrafiei publice locale, republicatS,, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare ;

in temeiul art. 45 alin. (1), precum qi cele ale art. 115 atin. (1), lit. b) din
Legea nr.2l5l2OO1 a administra[iei publice locale, republicat5., cu modificd,rile
qi completd.rile ulterioare

HoTARAgTE:

Art.l. Se aprobS, solicitarea de prelungire a valabilitatii scrisorii de
garanlie din partea FNGCIMM Bucureqti in valoare de 284.812 lei pentru
obfinerea avansului aferent proiectului "Renovarea cdminului cultural din
satul Cis15.u, judeful Butzdt)"

Art.2. Se aprobS. plata comisionului de garantare in suma de 427, 2t8
lei pentru prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii de garanfie
prevazutd.la art. 1.

Art.3. Numd,rul de luni pentru care se solicit5" prelungirea termenului de
valabilitate a scrisorii de garantare emisd- de FNGCIMM IFNSA Bucureqti este
de 3 luni (respectiv de la 30.03.2017 pdnd" la 28.06.2017) pentru proiectul
menfionat mai sus.

Art.4. Primarul va duce la in de plinire

p

reve d erile pr ezentei ho td.rAri.

Art.S. PrezentahotdrAre se va comunica
Buzd:u qi se va face publicd prin afiqare

stitufiei Prefectului-Judefului
la sediul PrimS.riei prin grlja
In

secretarului comunei.

Preqedinte de qedin(i,

local.
' A
nut
llr -,r@
l'r'lr
:>L4-^

pentru legalitate,
Secretar,
Florea Valentina
azd.

Cisliu, O4.OL.zOLz

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Cislau in sedinta din data de 04.01.2017 cu
respectarea art. 45 alin. (1-), (2) sau (3) din Legea nr. 2lr5/2OOL, a administraliei publice locale, republicatd gi
actualizati, cu un numir de 10 voturi "pentru", cu _ 0_ "impotrivd" cu _0 _ voturi "abtrineri" din numSrul total
de 13 consilieri in funclie gi 10 consilieri prezenli la 5edinld;
Red. 4 ex.

