
ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NT.51
din 14.11.2019

privind aprobarea prelungirii scrisorii de garan(ie de la Fondul Na{ional de Garantare a

Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii pentru acoperirea avansului solicitat pentru
proiectul ,,EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE BOIU $I
TOPA" COMUNA ALBE$Tf, JUDETUL MURE$ finan(at in cadrul PNDR 2014 -2020,
Submisura 7.2 - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de bazdla scari mici

Consiliul local Albegti, judelul Mureg
Analizdnd proiectul de hotdr6re cu referatul de aprobare a primarului inregistrat sub nr.9285

din 31.10.2019 gi raportul de specialitate nr.9305 din 0l.l1.2019 a Compartimentului Achizilii
publice privind necesitatea prelungirea scrisorii de garanlie a avansului pentru proiectul

,,EXTTNDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE BOIU $I TOPA"
COMUNA ALBE$TI, JUDETUL MURE$ finanlat in cadrul PNDR 2014 - 2020, Submisura 7.2 -
Investi{ii in crearea gi modernizarea infrastructurii debazd la scarl mic6;

Lu6nd in considerare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local AlbeEti, inregistrate cu nr.965 1,9652 Ei 9653114.11.2019.

Avind in vedere contractul de finanlare nr.CO720AN0001 1772800541109.11.2017 pentru
implementarea proiectului "Extindere refea de canalizare menajerd in satele Boiu Ei Topa" comuna
Albegti, Judelul Mureq.

Av6nd in vedere prevederile:
-OUG nr.7912009 privind reglementarea unor mdsuri pentru stimularea absorbliei fondurilor

alocate prin Programul Nalional de Dezvoltare Rural[ pentru renovarea qi dezvoltarea spa{iului rural
prin cregterea calit6lii vielii qi diversificirii economiei in zonele rurale, cu modificirile gi

completlri le ulterioare;
-art.7 gi art.8 din Anexa nr.l a HG nr.126212009 pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a Ordonanlei de urgenlE a Guvernului nr. 7912009 privind reglementarea unor mdsuri
pentru stimularea absorbliei fondurilor alocate prin Programul Na{ional de Dezvoltare Rurald pentru
renovarea gi dezvoltarea spafiului rural prin creqterea calit[lii viefii ;i diversificlrii economiei in
zonele rurale, cu modific[rile gi completdrile ulterioare;

in conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului al Programului PNDR 2Ol4 - 2020,
Submisura 7.2 - Investitiiin crearea si modernizarea infrastructurii debazd la scard mic6.

intemeiul prevederilorart)Zbafin.2lit.b)gi d)gi alin.4 lit.d),art.133alin.1,art. l39alin.l qi

3, coroborate cu art.l96 alin.l lit.a) din OUG 5712019 privind Codul Administrativ,

HoTARA$TE

Art. I Se aprobd solicitarea de prelungire a scrisorii de^garanlie Nr.936/ 13.12.2017 oblinuti
din partea Fondul Nalional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii pentru
acoperirea in procent de 100% a sumei solicitate ca avans pentru proiectul ,,EXTINDERE RETEA
DE CANALIZARE MENAJERA iN SATPLE BOIU $I TOPA" COMUNA ALBE$TI, JUDETUL



MURE$ finanfat in cadrul PNDR 2014 - 2020,
modernizarea infrastructurii de bazdla scard mic6

Art. 2 Perioada pentru care se solicitE prelungi
luni, prima luna fiind luna decembrie2020 iar ultima l

Art. 3 Suma aferentd pl61ii comisionului pen
suporta din fonduri proprii.

Art.4. De executarea prezentei hotirdri r6spu
Art.5. Prin grija secretarului comunei Albesti

prev[zut de lege, Primarului comunei Albesti
Compartimentului Acizilii publice ;i se aduce la
Albeqti gi publicarea pe site-ul comunei Albegti la ad

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Br-rzogany L IC

Submdsura 7.2 - Investilii in crearea gi

valabilitdlii scrisorii de garanlie este de l2
fiind luna noiembrie 2021.

emiterea scrisorii de garantie bancari se va

primarul comunei AlbeEti.
nta hotdr6re se comunicl, in

Instituliei Prefectului Judelul
inld publicd prin afigare la sediul
www.comunaalbesti.ro.

termenul
Mureg,

Primdriei

Contrasemneazd pentru legalitate
SECRETAR GEryERAL, Purcariu D6nut
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