.ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA

HOTARARE
privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie bancara nr. IG173300247
din 20.06.2017 in valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. pentru finantarea obiectivelor de investitii derulate prin FEADR masura 7.2

Consiliul Local al Comunei Rebrisoara ,intrunit in ~edinta ordinara din data de 29.01.2021
in prezenta a _13_ consilieri locali in funcfie,
Avand in vedere :
-Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul comunei Rebri~oara , 'inregistrat sub nr. 4/
22.01.2021
privind
aprobarea solicitarii prelungirii
scrisorii
de garantie bancara nr.
IG I 73300247din 20.06.2017 Tn valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului
Rural - IFN S.A. pentru finantarea obiectivelor de investitii derulate prin FEADR masura 7.2 ;
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Rebrisoara, Tnregistrat sub Nr. 440/22.01.2021 ;
-Raportul compartimentului financiar-contabilitate, salarizare , impozite ~i taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Rebrisoara , privind necesitatea prelungirii
scrisorii de garantie bancara in valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului
Rural - IFN S.A. pentru finantarea obiectivelor de investitii derulate prin FEADR masura 7.2 ,
Tnregistrat sub Nr.441 /22 .01 .2021 ;
-Avizul
favorabil al Comisiei pentru buget, finante, activitati economice, administrarea
domeniului public si privat al comunei , amenajarea teritoriului , urbanism din cadrul Consiliului
local Rebrisoara ,Tnregistrat sub Nr. 658 /29 .01.2021 ;
-Hotararea Consiliului Local al Comunei Rebrisoara nr.51 din 27.10.2015 privind implementrea
proiectului " Modernizarea infrastructurii rutiere locale 'in comuna Rebri~oara, judetul BistritaNasaud " pentru investitii publice 1n sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin programul
FEADR ,Masura 07 -: " Servicii de baza ~i re'inoirea satelor 1n zonele rurale " -Submasura 7.2
" lnvestitii 'in crearea ~i modernizarea infrastructurii de baza la scara mica " domeniul de
interventie D16B-incurajarea dezvoltarii locale Tn zonele rurale ;
-Hotararea Consiliului Local al Comunei Rebrisoara nr.28 din 30.05.2017 privind aprobarea
solicitarii unei scrisori de garantie bancara in valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a
Creditului Rural - lFN S.A. pentru finantarea obiectivelor de investitii derulate prin FEADR
masura 7.2 ;
-Contractul de finantare Nr.C0720RN000 I 1560600035/17.10.2016 pentru acordarea ajutorului
financiar nerambursabil 1n conditiile Programului National pentru Dezvoltarea Rurala;
In conformitate cu :
-Programul national pentru Dezvoltare Rural a 20 I 4-2020 ,masura 7.2 ;
-Prevederile art.4 si 5 din H.G.R . nr. 1262 /2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.79 /2009 privind reglementarea unor masuri
pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala
pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii
economiei in zonele rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Prevederile art.2 din O.U.G. nr.9/2010 privind aprobarea Programului de spnJtn pentru
beneficiarii pro iectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca , finantate din
instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei ,cu modificarile si completarile
ulterioare ;
in temeiul prevederilor art.129 al.( I) ~i (2) lit.b ) ; al.(4) lit.b) lit.(t) si lit.(g) ; art.196
alin.(1) lit.(a din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romanei nr.57 /20 19 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARA~TE
al.(1) -Se aproba solicitarea prelungirii
scrisorii de garantie bancara
nr. lG I73300247/20.06.2017, de la 02.05.2021 pana la 02.05.2022, in valoare de 1.809.600 lei de
la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finantarea obiectivelor de investitii
derulate prin FEADR masura 7.2 - " MODERNIZAREA fNFRASTRUCTURII RUTIERE
LOCALE IN COMUNA REBRISOARA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD".
al (2) -Se aproba plata comisionului de garantare lunar in procent de 0,05 % din valoarea
Scrisori i de garantie financiara, valoarea total a a comi sionu lu i fiind de I 0.857 ,6 lei, pentru o
perioada de 12 (douasprezece) luni, catre Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A.
ART.2-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se Tncredinteaza compartimentul finaciar contabilitate, salarizare, impozite ~i taxe locale din cadrul aparatulu i de specialitate al Primarului
comunei Rebrisoara si Primarul comunei Rebrisoara.
ART.3- Prezenta hotarare a fost adoptata, tn ~edinia ord inara cu _ 13_ voturi "pentru " ,_O_
voturi " tmpotriva " si _ 0_ voturi "abtineri " din _ 13_ consilieri prezenti .
ART.4-Prezenta hotarare se va comun ica ,prin grija secretarului comunei Rebrisoara , u :
-lnstitutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud ;
-Primarul Comunei Rebrisoara ;
-Compartimentul financiar-contabilitate, salarizare, impozite si taxe locale din cadrul
Primariei Rebrisoara ;
- A.F.I.R Satu Mare .
ART.I

PRE~EDINTE StOiNTA,
MURE~ANI YASILE

CONTRASE~NEAZA,
SECRETAR GEJYEii.AE'U.A.T.
scuwtu .OTILIA

Vizat control financiar preventiv,
CATANA ANTONIA

NR. 2 / 29.01.2021
Samnatura_

