ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL
COMUNEI DUDEŞTII NOI
HOTĂRÂREA
Nr. 23 din 16.03.2015
privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie din partea FGCR- IFN
SA. pentru obţinerea avansului aferent proiectului „Asfaltare strada
Paduricii – Comuna Dudestii Noi ” – C413322011253793506, derulat prin
F.E.A.D.R, Masura 41.322.
Având în vedere :
a) Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudestii Noi nr 71/18.11.2013
privind aprobarea investiţiei “Asfaltarea strazii Paduricii- Comuna
Dudestii Noi”;
b) Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007 -2013, Măsura
41.322;
c) Contractul de finantare nerambursabila C413322011253793506 privind
finantarea investitiei:“Asfaltarea strazii Paduricii- Comuna Dudestii
Noi”;
d) Prevederile art. 4 şi 5 din HG nr. 1262/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru
stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin
cresterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale;
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa
de iniţiator, înregistrat sub nr. 3972/2015, calitate acordată de prevederile art. 45
alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calitate delegată de către
primarul comunei Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziția nr.
205/2014,
b)raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr.3971/ 2015;
c) raportul Comisiilor de specialitate JUREX, ECOF, ale Consiliului Local;
d)avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de
hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu
cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația
proiectelor de hotărâri ale consiliu local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19
noiembrie 2012,

analizând prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (2),lit.a şi art. 115
alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi adoptă prezenta hotărâre
Art.1. Se aprobă solicitarea scrisorii de garanţie, în valoare de 172.035,60
lei, din partea FGCR- IFN SA, pentru garantarea avansului în valoare de
156.396
lei
aprobat
prin
contractul
de
finanțare
nr.
C413322011253793506;/30.07.2014, aferent desfaşurării proiectului:“Asfaltarea
strazii Paduricii- Comuna Dudestii Noi” finanţat prin FEADR.
Art.2. Se aprobă plata integrală a comisionului de garantare datorat
FGCR- IFN S, pentru acordarea Scrisorii de Garantare, în valoare de 0.05 % pe
lună, pentru perioada de valabilitate a Scrisorii de Garantare (inclusiv luna
acordării și luna expirării valabilității scrisorii de garanție).
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii
Noi şi prefectului judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare
precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Adrian-Leonida Capsali
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