
HOTARAREA NR.40
Din 3 decembrie 2015

Privind aprobarea solicitarii de prelungire cu 6 luni, a scrisorii de garantie din partea
Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru acoperirea sumei solicitate ca
avans, conform contractului de finantare, nr. C413322011263378204/27.02.2014, incheiat
cu Agentia de Plati pentru Finantarea Investitiilor Rurale, destinat realizarii investitiei
publice de interes local : : “Reabilitare infrastructura comuna Treznea, Judetul Salaj”.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
s-a intrunit in sedinta extraordinara

Avand in vedere:
-Expunerea de motive intocmita de primarul comunei, domnul Stanciu Emanoil

Ionel și Raportul de specialitate intocmit de d-ul Criste Nicolae viceprimarul comunei
înreg.sub nr.4069/2015 privind aprobarea solicitarii de prelungire cu 6 luni, a scrisorii de
garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru acoperirea
sumei solicitate ca avans, conform contractului de finantare, nr.
C413322011263378204/27.02.2014, incheiat cu Agentia de Plati pentru Finantarea
Investitiilor Rurale, destinat realizarii investitiei publice de interes local : : “Reabilitare
infrastructura comuna Treznea, Judetul Salaj”.

-raportul Comisiilor de specilitate din cadrul consiliului local Treznea, care este
favorabil;

-prevederile art.4 şi art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;

-prevederilor Odronantei de Urgenta a Guvernului, nr.79/2009, privind
reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul
National pentru Dezvoltare Rurala, pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin
cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei zonelor rurale, aprobata prin Legea
nr.373/26.11.2009;

-prevederilor Hotararii de Guvern, nr.1262/28.10.2009 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Odronantei de Urgenta a Guvernului, nr.79/2009,
privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei fondurilor alocate prin
Programul National ptr Dezvoltare Rurala, pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural
prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei zonelor rurale;

- prevederile art.36, alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica
locala , republicată,cu modificarile si completarile ulterioare;
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Art.1. Se aproba solicitarrea de prelungire cu 6 luni, a scrisorii de garantie din partea
Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru acoperirea sumei solicitate ca avans,
conform contractului de finantare, nr. C413322011263378204/27.02.2014, incheiat cu Agentia
de Plati pentru Finantarea Investitiilor Rurale, destinat realizarii investitiei publice de interes
local : : “Reabilitare infrastructura comuna Treznea, Judetul Salaj”.

Art.2.Valoarea scrisorii de garantie este de 279.964,3 lei, reprezentand 110% din
valoarea avansului in suma de 254.513 lei;

Art.3. Comisionul de acordare a scrisorii de garantie este de 839,89 lei,
reprezentand 0.05% din valoarea scrisorii de garantie/luna, se suporta din bugetul local;

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
comunei Treznea, domnul Stanciu Emanoil - Ionel.

Art.5. Prezenta hotarare se comunica la :
-Institutia Prefectului Judetului Salaj;
-Compartimentul finaciar-contabil.
- persoanele în cauza;
- locuitorilor comunei prin afișare
- Dosar de şedinţă
- Dosar hotărâri

Presedinte de sedinta Contrasemneaza
DRUHORA OCATVIAN SECRETARUL COMUNEI
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