ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SANTAMARIA-ORLEA
CONSILIUL LOCAL
337440,Santamaria-Orlea,nr.130,tel/fax 0254770630/777310 , E-mail primariasintamariaorlea@yahoo.com

HOTARAREA NR. 43/2020
privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie nr. 684/06.10.2017 de la
FNGCIMM SA IFN Bucuresti in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fonduri
nerambursabile pentru implementarea Proiectului privind „Reabilitarea si modernizarea infrastructura rutiera
in localitatile Barastii-Hategului, Sacel si Ciopeia, comuna Santamaria-Orlea, jud. Hunedoara”

Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta
extraordinara din data de 19.05.2020;
Analizand Proiectul de hotarare nr. 43/2020 si Referatul de aprobare nr. 43/18.05.2020
intocmit de catre primarului comunei Santamaria-Orlea din care reiese necesitatea si oprtunitatea
adoptarii unei hotarari privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie nr.
669/05.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN Bucuresti in vederea garantarii obligatiilor de plata a
avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea Proiectului privind: „Reabilitarea si
modernizarea infrastructura rutiera in localitatile Barastii-Hategului, Sacel si Ciopeia, comuna
Santamaria-Orlea, jud. Hunedoara” in baza contractului de finantare nerambursabila nr.
C0720RM00011752200513/28.09.2017, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale
(AFIR);
Avand in vedere raportul nr. 43/18.05.2020 al Compartimentului de specialitate din cadrul
aparatului propriu al Primarului comunei Santamaria-Orlea;
Avizul comisiei de specialitate nu exista, conform art. 136, pct.10 din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
Avand in vedere:
- Contractul de finantare nr. C0720RM00011752200513/28.09.2017 incheiat cu A.F.I.R. si
Actul aditional nr.1/04.10.2019;
- Adresa A.F.I.R. nr. 991/07.05.2020 inregistrata sub nr. 117/4493/13.05.2020 prin care se
solicita prelungirea scrisorii de garantare in vederea completarii documentatiei depuse;
Luand in considereare prevederile OUG. nr.79/2009 privind reglementarea unor masuri
pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru
renovaraea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in
zonele rurale, cu modificari si completari, ale HG. nr.1262/2009 pentru aprobarera Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OUG.nr.79/2009 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
zonele rurale, cu modificari si completari, ale art. 47 din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. b, c si d, alin. (4), lit. „d” si „e”, art. 139 alin. (3) lit.
„d” coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1), lit. “a”, art.197, 198 si art.243, alin 1 lit.a din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 684/06.10.2017
de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.541.000 lei, de la data de 28.09.2020 pana la data de
28.09.2021, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile
pentru pentru implementarea Proiectului privind: „Reabilitarea si modernizarea infrastructura rutiera
in localitatile Barastii-Hategului, Sacel si Ciopeia, comuna Santamaria-Orlea, jud. Hunedoara” in
baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720RM00011752200513/28.09.2017 si Actului
aditional nr.1/04.10.2019, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se insarcineaza Primarul comunei prin
Compartimentele de specialitate din cadrul primariei.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul
Hunedoara, Secţia Contencios administrativ şi fiscal.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului
comunei Santamaria-Orlea, Compartimentului impozite si taxe, se va afisa la avizier si se va publica
pe site-ul institutiei.

Santamaria-Orlea, la 19.05.2020

PRESEDINTE DE SEDINTA
NALATAN ILIE ALIN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL UAT,
BULTEAN VASILE ALINEL

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (7 consilieri) Adoptata prin vot deschis.
Total consilieri în funcţie: 13
Consilieri prezenţi: 13, Pentru: 13, Impotrivă: 0,Abţineri: 0

