
ROMANIA
JIJDETUL SATU MARE

CONSILruL LOCAL AI COMUNEI PAULE$TI

HOTARAREA NR. 9I I2O2I

privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garantie pentru implementarea proiectului
"Drumuri agricole in comuna Paulesti etapa all-a"

inbaza contractului de finantare nerambursabili nr. C0430A000011763200362124.09.2018

Consiliul Local Piuleqti, jude{ul Satu Mare, intrunit in ;edinfa extraordinard convocatd
pentru data de 30.I2.2021, la sediul Cdminului Cultural din localitatea Pdulegti,

Avind in vedere:
- Referat de aprobare nr. 1 1.081127 .12.2021 a iniliatorului proiectului,
- Raportul nr. 11 .187129.12.2021 al compartimentului de specialitate
- Avizul nr.27130.12.2021 al Comisiei de specialitate I - financiard,
- scrisoarea de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 608 I 09.10.2018 pentru implementarea

proiectului "Drumuri agricole in comuna Paulesti etapa aII-a",
- contractul nr. C0430A000011763200362124.09.2018 de finantare nerambursabila,

inbaza prevederilor:
- art.3lit. a gi art.7 din O.U.G. nr.7912009 privind reglementarea unor mdsuri pentru

stimularea absorliei fondurilor alocate prin Programul Nalional de Dezvoltare Rurald pentru renovarea

qi dezvoltarea spa{iului rural prin creqterea calitSlii vielii qi diversificdrii economiei in zonele rurale, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare;
- art. 3 lit. c, art. 7 lit. b, art. 8 ahn. 2 H.G. nr. 126212009 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a O.U.G. nr.7912009 reglementarea unor mdsuri pentru stimularea absorliei

fondurilor alocate prin Programul Nalional de Dezvoltare Rurald pentru renovarea qi dezvoltarea

spaliului rural prin creqterea calitdlii vielii qi diversificdrii economiei in zonele rurale, cu modific[rile
qi completdrile ulterioare;

itr temeiul:
- art.l2g alin. i alin.2lit. b qi alin.4 lit. d si lit. e, art. 139 alin.3 lit. a, art. 140 alin. I 9i art.

196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile 9i completdrile

ulterioare,

HOTARA$rE:

Art.l. Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de24.09.2022 a Scrisorii de garantie de

la FNGCIMM SA IFN nr. 608i09.10.2018 in suma de 1.700.000 lei,in vederea garantarii in procent de

100% a obligatiilor de plata a avansului de 1.700.000 lei din fondurile nerambursabile pentru

implementarea proiectului "Drumuri agricole in comuna Paulesti etapa aII-a", inbaza contractului de

finintare nerambursabila nr. C0430A000011763200362 I 24,09.2018, cu modificarile si completarile

ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale;

Valabilitatea iniliala a scrisorii de garanlie este 24.03.2027, inclusiv. Prelungirea se solicitd

pentru un numdr de 6 luni. Valabilitatea propusd a scrisorii de garanlie este 24.09.2022 rnclusiv.
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Art.Z. Se aprob6 plata comisionului datorat conform art. I fondului de garantare, pentru

perioada de prelungire a scrisorii de gararfiue, in valoare de 5.100 lei asiguratd din bugetul local al

Comunei PiuleEti.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredinJeazd Primarul Comunei

Pduleqti.

Art,4.prezenta hotdrdre se intocmeste in 4 exemplare originale, din care un exemplar se predb

primarului Comunei p6ulegti, pentru ducere la indeplinire, unul se comunicd Institutiei Prefectului

Judetului Satu Mare, unul sL anexeazdla dosarul gedinleigi unul se va aduce la cunoqtinfd publicd prin

grija secretarului general aI UAT Paulesti.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Sandu-Ovidiu DONCA

Prezenta hotdrare a fost adoptatd cu respectarea prevederilor art' 139

din O.U,G. nr.5712019, modificatd 9i completatd,

Nr. total al consilierilor in funclie 15

Nr. total al consilierilor prezenli 15

Nr. total al consilierilor absenli 0

Voturi pentru 15

Voturi impotrivd 0

Piuleqti, la data de 30,12.2021

c ontrasemn e azdp enttnl e gal itate

Secretar General UAT ComunaPduleqti
Manuela Eva BERNAT

/W*4f

int: 4 ex.
Ab!ineri
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