ROMANIA

JUDETUL BVZAV
COMUNA CISLAU

.

CONSILIUL LOCAL
HOTARARE

privind aprobarea solicitdrii 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 4L3.322 al comunei Cisldu
,,Renovarea ca.minului cultural din satul cis16u, judelul Bwzdt)"

Consiliul Local Cisldu, judetul Buziu,
AvAnd in vedere:

Analiz6nd expunerea de motive a primarului nr. 1607 123.03.2017 comunei
Cisldu prin care se propune aprobarea solicitdrii scrisorii de garanlie din partea
Fond"ului Nalional de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici qi Mijlocii - SA
pentru proiectul integrat prin MS.sura 413.322 a PNDR aI comunei Cis16u, proiect
intitulat "Renovarea cdminului cultural din satul Cisl5.u, judelul Buzdu",

specialitate intocmit de referent Petroqel Mihai din cadrul
compartimentului agricol, cadrastru urbanism qi amenajarea teritoriului, qi achizitii
publice, inregistrat la nr. L6O8123.O3.2OL7;

I Raportul de

Lu6nd 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 mS,suri
pentru stimularea absorbliei fondurilor alocate prin Programul Nalional de Dezvoltare
Rural5 pentru renovarea qi dezvoltarea spaliului rural prin creqterea calitalii viefii qi
diversificdrii economiei in zonele rurale, aprobate prin Hotdr6rea Guvernului nr.
1"26212OO9;

-rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
inregistrate la nr.1661,1662,1663 I 2OI7 ;
Jinand cont de prevederile art. 2 qi cele ale art" 4 alin. 4 adrin, (5) din contractul
de finanlare nerambursabil5 nr. C 4t3322OL122LOl72lO lCl92O322T2ll22lOI72LO
(potrivit actului adilional nr.6) din data de 16.04.2013 incheiat intre comuna Cis16u qi
AFIR Bucureqti si adresa din partea CRFIR 2 SUD EST nr.53L4/22.03.20LT
inregistrata la Primaria comunei Cislau Ia data de 23"03.2017 prin care solicita in
termen de 5 zile lucratoare documentele pentru prelungirea contractului;
Avdnd in vedere prevederile art" 36 alin 2, lit. c), alin. 4, Lit. 1 din Legea nr.
21512AA1 a administraliei publice locale, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare1,

in temeiul art.45 alin. (1), precum qi cele a-le art. 115 alin" (1), lit. b) din Legea
nr. 2l5l2OOl a administraliei publice locale, republicatd., cu modificErile Ei
completdrile ulterioare

notAnAqte:
Art.1,

Se aprobd solicitarea de prelungire a vatabilitAlii scrisorii de garan,tie din

partea FNGCIMM Bucureqti in valoare de 284.8L2 lei pentru oblinerea avansului
aferent proiectului "Renovarea cd.minului cultural din satul Cisldu, jude{ul Btlzdrt"

Art.2. Se aprobS. plata comisionului de garantare in suma de 427, 278 let
pentru prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii de garanlie ptevazatd.la art.

1.

,

Art.g. NumS.rul de luni pentru care se solicit5. prelungirea termenului de

valabilitate a scrisorii de garantare emis5, de FNGCIMM IFNSA Bucureqti este de 3 luni
(respectiv de la 28.06.2017 pir;rd,la28.O9.2017) pentru proiectul menlionat mai sus.

Art.4. Primarul va duce la indeplinire prevedertle

prezentei hotdrdri.

Art.S. Prezentahotdrdre se va comunica Instituliei Prefectului-Judetului Buz6u
gi se va face public5. prin afiqare la sediul Primdriei prin grija secretarului comunei.
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Contrasem neazd pentru legalitate'

Secretar,
Florea Valentina
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Cisl6u, 27.O3.2OL7

Aceast6 hotdrAre a fost adoptatd de Consiliul local al comunei Cisldu in sedinla din data de 27 'O3'
2Ol7 cu respectarea art. 45 atin. (1), (2) sau (3) din kgea nr. 215 l2OOl a administratiei publice locale,

republicat6 qi actualizatd, cu un numir de 11 voturi "pentru", cu 0 voturi "impotriva" , cu 2 voturi
,,abgineri,' din numirut total de 13 consilieri in funclie qi 13 consilieri prezenfi la sedinfd' Red. 4 ex.

