
 

 
ROMANIA 

   JUDETUL MARAMURES     

   COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
   CONSILIUL LOCAL    

             HOTARARE    
   

pentru aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție emisa  

Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. 
 

 

  Avand in vedere ; 

 
-referatul de aprobare  întocmit de către  primarul comunei , avizul comisiei de  specialitate din cadrul consiliului  

local  , raportul de specialitate al  compartimentului de resort  ,precum şi avizul secretarului general al comunei; 

             -prevederile Legii  nr. 273/2003 privind  finantele publice locale; 

             -prevederile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020, și contractul de finanțare nr.  
C0760CN00011662600142 din data de 25.09.2017.  

  - 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. 22/19.05.2016 pentru implementarea proiectului de investiții 

denumit ”Modernizare cămine culturale în localitățile Băița de sub Codru și Urmeniș, comuna Băița de sub Codru, județul Maramureș”  

si Hotărârea Consiliului Local nr. 33/26.09.2017 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie 
                          In temeiul prevederilor articolului 129  aliniatul 2 litera”b” aliniatul 4 litera”b și d” și    art.196  aliniatul 1 litera „a”   

din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 
              Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă  ordinară în data de  21 mai  

2020,adoptă prezenta ; 
HOTĂRÂRE : 

 
    Articolul .1. Se aprobă solicitarea de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garanţie nr. IG173301005/06.10.2017 

emisa de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru proiectul  ”MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE 

ÎN LOCALITĂȚILE BĂIȚA DE SUB CODRU ȘI URMENIȘ, COMUNA BĂIȚA DE SUB CODRU, JUDEȚUL 

MARAMUREȘ” finantat prin contractul de finantare nr. C0760CN00011662600142 din data de 25.09.2017 si actele aditionale 

ulterioare. 
Articolul .2. Se aprobă perioada de prelungire a scrisorii de garantare cu 12 luni față de perioada stabilita inițial,  

respectiv se aproba prelungirea valabilitatii scrisorii de garantare de la 25.09.2020 la 25.09.2021.  

Articolul . 3. Se aprobă plata comisionului datorat fondului de garantare pentru perioada de prelungire a scrisorii  
de garantare în valoare de  5.441.25 lei, asigurată din bugetul local al Comunei  Baita de sub Codru.  

 Articolul .4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică prin grija secretarului  
general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Prefectului 

Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,precum și   

        -  Primarului comunei 

                                -  Compartimentului financiar- contabil  

        -  Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A,  

                                  -  Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Centrul Regional Satu Mare 
 

                                 

                                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 

                                                                                              POP DUMITRU 
 

                                                                                                    _________________ 

         contrasemnat  pentru legalitate 
                                                                                                                               SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                                                   TRAIAN DRAGOŞ 

Baita de sub Codru 

la  28  MAI    2020.        ______________________  

 Nr.14 .   
 
         Notă; 

                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de__11__ voturi pentru,  __0___abţenere ___0__ voturii  

împotrivă,din numărul  de  ____11____  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie :  11 

 


