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HOTARARE
Nr. 39 din 18.10.2021
privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie pentru garantarea
avansului proiectului "Construire Gradinita"
Consiliul Local al Comunei Crizbav, intrunit in sedinta ordinara din data de 18
octombrie 2021,
Avand in vedere proiectul de hotarare si referatul de aprobare intocmite de primarul
comunei Crizbav, raportul de specialitate, precum si avizele comisiilor de specialitate din
cadrul consiliului local,
In
conformitate
cu
prevederile
Contractului
de
finantare
nr.
C0720EM00031570800676
din 24.11.2016 pentru acordarea ajutorului financiar
nerambursabil in conditiile Programului National pentru Dezvoltare Rurala incheiat cu
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale pentru realizarea obiectivului de investitii
"Construire Gradinita", in sat Cutus, Com. Crizbav,
In baza prevederilor Normelor metodologice de aplicarea Ordonantei de urgenta a
Guvemului nr. 7912009 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 zone le
rurale, aprobate prin Hotararea Guvemului nr. 1.26212009,
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. b) si ale art. 139 din O.D.G. nr. 5712019
privind Codul administrativ, adopta prezenta,

HOTARARE
Art. 1 Se aproba solicitarea de pre lung ire a scrisorii de garantie nr. 744 din
11.10.2017, emisa de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici
~i Mijlocii SA - IFN in vederea garantarii avansului pentru Proiectul "Construire
Gradinita", in sat Cutus, Com. Crizbav, in valoare de 490.635,48 lei, reprezentand 100%
din valoarea avansului solicitat de 490.635,48 lei, pana la data de 08.l0.2022 inclusiv.
Art. 2 Primarul comunei Crizbav va asigura punerea in aplicare a prezentei hotarari.

] ex. Dosar sedinta
I ex. Institutia Prefectului
] ex. Primarul Com. Crizbav
~ I ex. FNGC
);> ] ex.I ex. Afisare

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general,
Biro Gabriela
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