
ROMÂNIA                      
JUDEŢUL SĂLAJ         

COMUNA CRASNA                                                
CONSILIUL LOCAL       
 

HOTĂRÂREA Nr.88. 
Din data de 26.11.2013. 

privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanţie din partea Fondului de 

Garantare a Creditului Rural – IFN – SA 

 
Consiliul local al comunei Crasna; 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a primarului nr.10737/25.11.2013; raportul compartimentului de resort 

nr.10738/25.11.2013 și avizul comisie de specialitate nr.10739/25.11.2013; 

-  prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

- Contractul de finanţare încheiat cu APDRP nr.C 322040863300021 / 19.06.2009 pentru 

acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional de 

Dezvoltare Rurală România; 

- Prevederile O.U.G. nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea 

absorbţiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin 

creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale; 

- Prevederile H.G. nr.1262/2009 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

O.U.G.nr.79/2009; 

- 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 de prelungire a Scrisorii de Garanţie de la Fondul de Garantare 

a Creditului Rural”, cu șase luni, în conformitate cu prevederile OUG nr 79/2009, în favoarea 

APDRP, pentru valoarea de 5271701.40  lei destinată acoperirii în proportie de 110% a sumei de  

4792464 lei solicitată ca avans conform Contractului de finanţare nerambursabilă încheiat cu 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit destinat realizării investiţiei. 

Art.2.Se aprobă plata sumei de 15.815,32 lei către Fondul de Garantare a Creditului Rural –

IFN SA reprezentând comisionul perceput în vederea prelungirii scrisorii de garanţie. 

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Crasna şi 

referentul contabil. 

Art.4.Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei 

competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. 

Art.5. Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna ; 

- Compartiment buget – contabilitate ; 

- Site – ul www.primariacrasna.ro 

- Dosar Hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                

         Vincze Sandor                                  Contrasemnează: 

                    SECRETARUL  comunei, 
                                               Lazar Veturia 

 

http://www.primariacrasna.ro/

