ROMÂNIA

JUDEȚUL MARAMUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZ
HOTĂRÂREA
nr. 17 din 22.07.2020

privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție emisă de catre Fondul de Garantare a
Creditului Rural – IFN S.A.
Analizând temeiurile juridice, respectiv:

a) prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Guvern nr.79/2009 privind
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorției fondurilor alocate prin Programul
Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea
calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1262/2009 și luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 20 / 23.06.2016 pentru
implementarea proiectului de investiții denumit „Modernizare cămine culturale în localitățile
Ciuta și Corni, comuna Bicaz, județul Maramureș” si Hotărârea Consiliului Local nr.
21/28.09.2017 privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție de la Fondul de Garantare a
Creditului Rural – IFN S.A.
b) In temeiul prevederilor articolului 129 alineatul (2) litera b aliniatul 4 lit.a ale art.139 alin.1
si art.196 alin (1) lit.( a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ
c) prevederilor Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare
d) prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională la nivelul administrației
publice locale.
Ținând cont de:

a) Avizul favorabil al comisiei de specialitate
b) Avizul secretarului comunei Bicaz
Luând act de:

a) prevederile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020, și contractul de
finanțare nr. C0760CN00011662600143 din data de 01.09.2017.
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZ
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă solicitarea de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garanţie nr.
IG173301023/10.10.2017 emisă de către Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru
proiectul „MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN LOCALITĂȚILE CIUTA ȘI CORNI, COMUNA

BICAZ, JUDEȚUL MARAMUREȘ” finanțat prin contractul de finanțare nr. C0760CN00011662600143
din data de 01.09.2017 si actele aditionale ulterioare
Art. 2 - Se aprobă perioada de prelungire a scrisorii de garantare cu 12 luni față de perioada
stabilită inițial, respectiv se aprobă prelungirea valabilitații scrisorii de garantare de la 01.09.2020
la 01.09.2021.
Art. 3- Se aprobă plata comisionului datorat fondului de garantare pentru perioada de
prelungire a scrisorii de garantare în valoare de 5.317,68 lei, asigurată din bugetul local al
Comunei Bicaz.
Art. 4 - Prezenta se comunică cu:
(1) Primarul comunei Bicaz, județul Maramureș,
(2) Instituția Prefectului Județul Maramureș,
(3) Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A,
(4) Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Centrul Regional Satu Mare

Președinte de ședință,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

Aurel DOMUȚA

p SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BICAZ,

Niculaie TĂMĂSAN
cu atribuții delegate specifice secretarului general

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 17 / 22.07.2020
PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ

Vot prin ridicarea mâinii
individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0

Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității consilierilor locali prezenți

1

Numărul consilierilor locali, potrivit legii

9

2

Numărul consilierilor locali în funcție

5

3

Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii

5

4

Numărul voturilor „PENTRU”

9

5

Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ”

6

Numărul voturilor „ABȚINERE”

7

Numărul consilierilor locali care absentează motivat

0

8

Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat

0

9

Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii,
neavând drept de vot

-4

Voturi necesare

Voturile „ABȚINERE” se
numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

3

0
0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 17 / 22.07.2020
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data

1

2

0
1

Adoptarea hotărârii

2

Comunicarea către primar

3

Comunicarea către prefectul județului

4

Aducerea la cunoștință publică

5

Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu

22.07.2020

