JUDEŢUL MARAMUREŞ
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HOTĂRÂREA Nr.43
din 30 iunie 2021
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. IG 173300220 /2017 emisă de

Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A, pentru garantarea avansului solicitat în
cadrul proiectului„Modernizare Cămin Cultural în localitatea Bozânta Mică, comuna Recea,
județul Maramureș” finanțat prin PNDR din FEADR, Măsura 7.2
Consiliul Local al Comunei Recea, jud.Maramures, întrunit în şedinţa ordinară astăzi 30 iunie 2021;
Având în vedere:
- necesitatea finalizării implementării proiectului „ Modernizare Cămin Cultural în localitatea

Bozânta Mică, comuna Recea, județul Maramureș”;

- referatul de aprobare și raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Recea. avizul secretarului şi avizul favorabil al Comisiei de

specialitate nr.1;

- prevederile contractului de finanțare nr. C0760CN00021562600048 si a actelor adiționale ulterioare;
- scrisoarea de garanție bancară nr. IG 173300220 /2017 emisă de Fondul de Garantare a Creditului
Rural – IFN S.A.
- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea
absorției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea si dezvoltarea
spatiului rural prin creșterea calității vieții si diversificării economiei în zonele rurale;
- H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Ordonantei de Urgenta nr.
79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul
National de Dezvoltare Rurală.
- Prevederile art.20 alin.(3) din OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul European de garantare agricola, Fondul European Agricol de Dezvoltare
Rurala, coroborat cu prevederile art.56 alin.(2) din regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al comisiei din 15.12.2006
de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru
dezvoltare rurala acordat din FEADR, cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul prevederilor art.133 alin.2 , art.139 și art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57
din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA adoptă prezenta hotărâre :

Art.1. - Se aprobă solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. IG 173300220 /2017 emisă de
Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A pe o perioadă de 6 luni, în conformitate cu prevederile OUG
nr. 79/2009, în favoarea AFIR, pentru valoarea de 795.500,16 lei destinată acoperirii sumei de 795.500,16 lei
solicitată ca avans conform Contractului de finantare nerambursabila nr. C0760CN00021562600048 şi a
actelor aditionale ulterioare, destinat realizarii investitiei
„ Modernizare Cămin Cultural în localitatea Bozânta Mică, comuna Recea, județul Maramureș”.
Art.2. - (1) Se aprobă plata unui comision de 0,05%/lună din valoarea scrisorii de garantie acordată de
Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A stabilit prin Ordin MADR nr. 12 / 09.01.2015.
(2) Cuantumul comisionului aferent este de 2386,50 lei.
Art. 3. - Primarul comunei Recea, jud. Maramures, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. - Prezenta hotărâre se va comunica la: Instituția Prefectului, judetul Maramureș,
Primarul Comunei Recea, Biroului financiar-contabil, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, Compartimentul Juridic si Contencios din cadrul Aparatului de specialitate al primarului,
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A,Afișare pe site-ul Comunei Recea.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Iuliu-Ioan COLCER

Recea la 30 iunie 2021
Consilieri total – 15, Nr.consilieri prezenți 14
Hotărâre adoptată cu: unanimitate
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