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RoMÂNlA
JUDETUL SIBIU
coNslLlUL LocAL AL coMUNEl MoŞNA

HOTARAREA

nr'51

12017

privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie de la Fondul Nationalde Garantare a
_
Creditelor pentľu ÎntľeprinderileMici si Mijlocii sA - lFN (FNGCIMM sA lFN) nr. 570 din'l7.12.2015,
pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul: "Modernizare drumuri agricole de
exploataţie Încomuna Moşna, judeţul Sibiu'', derulat prin PROGRAMUL NAŢ|ONAL DE

DEZVoLTARE RURALĂ 2oo7-2013, Măsura 125, submăsura a2_"lnÎrastructuraagricolă
de acces'', finanţat prin FEADR.
Consiliul local al Comunei Moşna, întrunitînsedinţa ordinară din 28.09.2017;
Analizând expunerea de motive si referatul 3587ĺ22.o9.2017 elaborat de viceprimarul
comunei Moşna,la proiectul de hotarare initiat de dl.primar, prin care se propune solicitarea

a valabilităţii scrisorii de garantie bancară de la Fondul National de Garantarc

prelungirii

a

sA - lFN (FNGG|MM sA _ lFN nr. 570 din'l7:12.2015,
pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul. ''Modernizaľe drumuri agricole de
DE
exploataţie încomuna Moşna, judeţul Sibiu'', derulat prin PRoGRAMUL NAŢ|oNAL
DEZVoLTARE RURALĂ 2oo7 -2013, Măsura 125, submăsura a2 -"lntrastructura agricolă

Greditetor pentľu ÎntreprinderileMici si M'ljlocii

de acces'', finanţat prin FEADR.

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mosna;
Conform cu prevederile art. 4 si art. 5. din HG nr. 126212009 pentru aprobarea
Metodologice de aplicaľe a oUG nr. 74l2oo9 privind reglementarea unor

Normelor
măsuri pentru stimutarea absorbţiei fondurilor aIocate prin PNDR pentru renovarea
spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei înzonele rurale,
de
precum si ale art.2 alin. (1) lit. a) din o.G nr912010 privind apľobarea Programului
sprijin pentru beneficiarii proiectelor îndomenii prioritare pentru economia
ľomânească, finanţate din instrumente structurale ale Uniunii Europene alocate
României,
ln temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b); coroborat

(1) si

cu

alin. (4)

Iit. d);

art' 45 alin'

art. 115, lit. b) din Legea nr. 215t2oo'| privind administratia publică

locală,

5
republicată,cu modificarile si completarile ulterioare

HoTARAŞTE:
Art. 1. Se aprobă solicitarea prelungirii valabilităţii scrisorii de garanţie bancară

Nr.

570 din 17.12.2015 pentru proiectul ''Modernizare drumuri agricole de exploataţie în

comuna Moşna, judeţul Sibiu'', cu numărul contractului de

finanţare

C0430A00T211173400008 (125A01 1173400008,) derulat prin PROGRAMUL NAŢ|ONAL

DE DEZVOLTARE RURALĂ

2OO7-2O13, Măsura 125, submăsura

agricolă de acces'', finanţat prin FEADR,

cu

a2

-

''lnfrastructura

două luni de zile respectiv până la data de

28.02.2018.
Art. 2. Suma aferentă plăţii comisionului pentru emiterea scrisorii de garanţie bancară
se va suporta din fonduri proprii.

Art. 3. De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Mosna.

Art. 4. Prezenta Se comunică persoanelor fizice si juridice interesate prin
secretarului comunei Mosna..

Adoptată înMOŞNA la 28.09.2017

PREŞED!NTE DE ŞEDINTĂ
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