ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TEACA

Nr. 44 /2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA
IFN nr. 301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului “ Modernizare drumuri de interes
local in localitatile Viile Tecii,Teaca,Archiud si Ocnita,
Comuna Teaca,Judetul Bistrita Nasaud”
Consiliul Local al comunei Teaca, întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere:
- referatul de aprobare al Primarului comunei Teaca privind necesitatea prelungirii
valabilității Scrisorii de garanție nr. 301/ 18.07.2017 emisă de FNGCIMM SA IFN
- raportul compartimentului de specialitate
- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
În conformitate cu:
-prevederile art. 8 alin.(1), (2) și (3) din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru
stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru
renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei
în zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1 ) alin.(2) lit .b ) şi alin.(4) lit.b), art. 139 alin.
(3 ) lit.d) și art. 196 ali.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 24.05.2021 a Scrisorii de garantie
de la FNGCIMM SA IFN nr. 301/18.07.2017 in suma de 1.630.000 lei in vederea garantarii in
procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 1.630.000 lei din fondurile
nerambursabile pentru implementarea proiectului “ Modernizare drumuri de interes local in
localitatile Viile Tecii,Teaca,Archiud si Ocnita,Comuna Teaca,Judetul Bistrita Nasaud”, in
baza Contractului de finantare nerambursabila nr. C0720RN00011660600045/24.05.2017 si
actele aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredințează primarul comunei
Teaca.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de _____voturi ”pentru” din
______consilieri prezenți la ședință, din 15 consilieri în funcție.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud
- primarul Comunei Teaca
-Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
Inițiator,
PRIMAR
MUNTEAN DAMIAN IUSTIAN

Aviz de legalitate,
SECRETAR GENERAL
CIOȘAN ANA

