ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.78.
Din data de 10.11.2014.

privind aprobarea Solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de
Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea
scrisorii de garanție
-

-

Consiliul local al comunei Crasna;
Având în vedere :
Expunerea de motive a primarului cu nr.10274/07.11.2014;
raportul compartimentului de resort înregistrat la nr.10275/07.11.2014;
prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
H.G. nr.1262/2009, privind aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr.79/2009;
H.G. nr.454/2011, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.
nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimulare a absorbției 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 H.G.nr.
1.262/2009;
prevederile art.VII din O.U.G. nr.68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative;
Prevederile art.36 alin.(2) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1), art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă ”Solicitarea Scrisorii de Garantare de la Fondului de Garantare a Creditului
Rural – IFN – SA, pe o perioadă de 6 luni, în conformitate cu prevederile OUG nr 79/2009, pentru
valoarea 324.177,04 lei destinată acoperirii în proporție de 110% a sumei de 294.706 lei solicitată ca
avans conform contractului de finanțare nerambursabilă încheiat cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit (in prezent, Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) destinat realizării investiției
„“INFIINTARE CENTRU DE INFORMARE TURISTICA ÎN COMUNA CRASNA, JUDEȚUL
SĂLAJ”” în loc. Crasna, com. Crasna, jud. Sălaj, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr C
313011063300003/20.04.2011 și actele adiționale ulterioare, în favoarea Agenţia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale, cod fiscal: 13533790, localitatea: Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1,
telefon: 021-402.27.50, fax: 021-315.67.79.
Art.2. Se aprobă plata sumei de 972,53 lei către Fondului de Garantare a Creditului Rural –
IFN – SA reprezentând comisionul perceput în vederea emiterii scrisorii de garanție.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Crasna şi referentul
contabil.
Art.4. Prezenta se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
- Primarul comunei Crasna ;
- Compartiment buget – contabilitate ;
- Site – ul www.primariacrasna.ro
- Dosar Hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Breda Ștefan
Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

