
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE

coNSrLruL LocAL al coMUNBr PAULE$TI

TIOTARAREA NR. 19 / 2022

pentru aprobarea solicitirii de prelungire a scrisorii de garan{ie emisa de Fondul de Garantare a Creditului
Rural - IFN S.A. pentru obiectivul de investitie o'Modernizare camin cultural in satul Paulestio comuna

Paulesti" 'Modernizare camin cultural in satul Amati, comuna Paulesti"
Comuna Paulesti, judetul Satu Mare

Consiliul Local Piulegti, jude{ul Satu Mare, intrunit in qedinla extraordinard convocatd de indata pentru

20.04.2022 ora 14,00, la sediul Ciminului Cultural din localitatea Piulegti, judetul Satu Mare,

Avf,nd in vedere:
- Referat de aprobare nr. 21 59 I 08.03 .2022 a iniliatorului proiectului,
- Raportul nr.3518/14.04.2022 al compartimentului de specialitate
- Avizul nr.3114.04.2022 al Comisiei de specialitate III - juridicS,
- Scrisoarea de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 914130.10.2017 pentru implementarea proiectului

"Modernizare C[min Cultural in satul Pduleqti, Comuna Paulesti ", "Modernizare Cdmin Cultural in satul Ama]i,

Comuna Piulegti ",
- contractul ff. nr. C0760CN00011663200153/03.10.2017 de finantare nerambursabila,

inbaza prevederilor:
- art.3lit. a gi art. 7 din O.U.G. nr. 7912009 privind reglementarea unor mbsuri pentru stimularea abso(iei

fondurilor alocate prin Programul Na{ional de Dezvoltare Rurali pentru renovarea qi dezvoltarea spaliului rural prin

creqterea calitAtii viefii gi diversificdrii economiei in zonele rurale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- art.3lit. c, art. 7 lit.b,art. 8 alin. 2H.G.nr.726212009 pentru aprobareaNormelormetodologice de aplicare

a O.U.G. nr. 7912009 reglementarea unor mlsuri pentru stimularea abso(iei fondurilor alocate prin Programul

Nalional de Dezvoltare Rurall pentru renovarea qi dezvoltarea spafiului rural prin cregterea calitAfli vie{ii qi

diversificirii economiei in zonele rurale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
in temeiul:
- art.l29 alin. I alin.Zlit. b $i alin.4 lit. d si lit. e, art. l39 alin. 3 lit. a, art. l40 alin. l 9i art.196 alin. I lit.

a din O.U.G . nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile qi completlrile ulterioare,

HOTARA$rE:

Art.l. Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 03.09.2022 a Scrisorii de garantie de la
FNGCIMM SA IFN nr. 914130.10.2017 in suma de 800.000 lei, in vederea garantarii in procent de 100% a

obligatiilor de plata a avansului de 800.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului

"Modernizare C6min Cultural in satul Pduleqti, Comuna Paulesti", "Modernizare Cdmin Cultural in satul Amati,

Comuna Piulegti ", judetul Satu Mare, in baza contractului de finantare nerambursabila nr.

C0760CN000116632001fi103.10.2017, c\ modificarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru

F inantarea Investitiilor Rurale.
Prelungire este cu 3 luni de ladatade 03.06.2022panaladatade03.09.2022.
Art.2. Se aprobd plata comisionului datorat Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A, pentru

perioada de prelungire a scrislrii de garantare, in valoare de 1.200 lei, asiguratb din bugetul local al Comunei Pduleqti.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire aprezentei hotdr6ri se incredin{eazdPrimarul Comunei Piulegti.

Art.4. prezenta hot6rAre se intocmeste in 4 exemplare originale, din care un exemplar se predb Primarului

Comunei plulegti, pentru ducere la indeplinire, unul se comunicd lnstitutiei Prefectului Judefului Satu Mare, unul se

anexeaz1la dosarui gedinJei gi unul se va aduce la cunoqtinld publici prin grija secretarului general al UAT Paulesti.

Piuleqti, la data de 14.04.2022

contrasemne azd pentru legalitate
Secretar General UAT Comuna Pdule;ti

Manuela Eva BERNAT
9,*uar"4-I

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Simona Margare;$ IEDERAN

,//(/
"--Prezenta hotdfAre a fost adoptatd cu respectarea

din O.U.G. nr.5712019, modificati 9i completati,
Nr. total al consilierilor in functie 15

Nr. total al consilierilor in prezenti 14

Nr. total al consilierilor in absenli 1

Voturi pentru 14
Voturi impotrive 0
Abtineri 0
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ROMANIA
JUDETUL SATU MARE '. ,' ',

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI PAULE$TI i
', lr

iNcnnmRr ,'
de indreptare a erorii materiale survenite in

HOTARAREA NR. Ig I 14.04.2022 
. ,

pentru aprobarea solicitirii de prelungire a scrisorii de garanfie emisa de Fondul de Garantare a Creditului Rural -
IFN S.A. pentru obiectivul de investitie "Modernizare camin cultural in satul Paulesti, comuna Paulesti"

,Modernizare camin cultural in satul Amati, comuna Paulesti"
Comuna Paulesti, judetul Satu Mare

Av6nd in vedere constatarea strecurarii unor erori materiale de redactare, pentru indicarea corecta a unor detalii,

ce necesitatl indreptarea din oficiu a erorii materiale din cuprinsul acestui act administrativ,

in urma analizariidosarului de rectificare,vdzdndart 138 alin. 14 din cadrul oUG nr. 5712019 privind codul

administrativ, pentru qedin{a Consiliului Local Paulesti din data de t4'04'2022,

inbaziprevederiloi art. 1 alin. 2 si ale art. 140 alin. 1 din oUG nr.5712019 privind codul

completarile si modificarile ulterioare'
vdzdnd prevederile art' 2 coroborat cu art. 422 din Legea nr. 13412010 privind Codul de

administrativ, cu

Procedura Civila,

republicat, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare'

tIrA iului
pentruaprobareasolicit5riid.p."tu@emisadeFonduldeGarantareaCredituluiRura|-

IFN S.A. pentru obiectivul de investitie "Modernizare camin cultural in satul Paulesti, comuna Paulesti"

"Modernizare camin cultural in satul Amati, comuna Paulesti"

Comuna Paulesti, judetul Satu Mare

unde,
in titlul HotirArii, se va citi corect:
,,pentru aprobarea solicitdrii de pritungire a scrisorii de garanlie emisa d1 FNGCIMM SA IFN pentru obiectivul

de investitie ,,Modernizare camin cultural in satul Paulesti, ,o*rri Poulesti" "Modernizare camin cultural in satul Amati'

comuna Paulesti" Comuna Paulesti, judetul Satu Mare

9i
la articolul 2 din HotIrfire, se va citi corect:
,,M Se aprobd plata comisionului datorat FNGCIMM SA IFN, p_rytlu pe.lioada de prelungire a scrisorii de

ga,ranta7einvaloare de'\.200\ei, asiguratd din bugetul local al comunei Pdulesti"'

restul prevederilor rdm6nAnd neschimbate'

Eroarea materiala de redactare nu modificd conlinutul actului, consta in inlocuirea denumirii "Fondul de Garantare

a creditului Rural - IFN S.A." cu"FNGCIMM SA IFI\r' pe parcursul intregului act unde din eroare s-a mentionat Fondul

de Garantare a creditului Rural - IFN s.A. gi se aplicd, 
'dupd 

caz, gi actelor subsecvente intocmite in urma Hotdrarii nr'

19114.04.2022.
Prezenta incheiere a erorii materiale se intocmeste in

indreptate, respectiv 4 exemplare, din care un exemplar se

indeplinire, unul se comunicd Institutiei Prefectului Judelului

va aduce la cunogtinli publicd prin grija secretarului general'

acelagi numdr de exemplare originale ca 9i al hotdr6rii

predi Primarului Comunei Pdulegti, pentru ducerea la

Satu Mare, unul se anexeazd la dosarul gedintei 9i unul se

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Simona Margareta IEDERAN

Pluleqti 04.05.2022

Secretarul General al UAT Comuna PSuleqti

Manuela Eva BERNAT
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