ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA CUZDRIOARA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NT.37
din26.10.2017
privind modificarea HotdrArii nr.30 din 28.09.2017
Consiliul local al comunei Cuzdrioara, judetul Cluj, tntrunit tn Sedinla ordinard din
duta de 26'-9::i':"""sitatea
si oportunitatea prelungirii scrisorii de garantie pentru restituirea
avansului, acordata de Fondul Nalional de Garantare a Creditelor pentru IMM-URI pentru
prelungirea duratei de realizare a investitiei si de implementare a Contractului de finanlare nr.
C 043 0,4.00 T2l | | 61 3 000 09 / 26 -ll .20 I 5, pana la data de 26.04.201 8'
Analizdndproiectul de hotarare initiat de comuna Cuzdnoara si tinand seama de clauzele
Contractului de finan{are ff. C0430A00T211161300009 I 26.11.2015, pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului Nalional de Dezvoltare Rural[
Romdnia incheiate intre, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale - Romania qi Comuna
Cuzdrioara. jud. Cluj, prin care se prevede faptul c[ beneficiarul are obliga]ia depunerii unei
garanlii financiare care sd acopere suma solicitatd in avans;
Tinand seama de :
- Scrisoarea de garantie pentru restituirea avansului din partea Fondului Nalional de
Garantare a Creditelor pentru IMM-UH nr.521116.12.2015
In temeiul prevederilor :
- OG nr.7912009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei
fondurilor alocate prin Programul de Dezvoltare Rurald pentru renovarea si
dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in
zonele rurale
- Legii 27312006 privind finantele publice locale ale art.36 si 45 din Legea 21512001
privind administratia publica locala, republicata

norAnAgrn:
: Se aproba solicitarea de prelungire a
Scrisorii de garanlie pentru restituirea avansului nr. 521116.12.2015 de catre Fondul Nalional de
Garantare a Creditelor pentru IMM-URI pentru prelungirea duratei de r.calizare a investitiei si

Art.1.

Se modific

d art.l din HCL 30l28.Og.2017,insensul

de implementare a contractului de finan{are nr. C0430A00T211161300009 I 26.11.2015 (cod
contract FEADR 20 I 4-2020) pana la data de 26.0 4.201 8.
Art.2. Se modificd an.2 alin{2) din HCL m.30128.09.2017, in sensul: Comisionul de garantare in
valoare de3.596,92lei,reprezinta0,O5%o din valoarea scrisorii de garantie pentru fiecare luna de
valabilitate a acesteia (4 luni de prelungire) si se va suporta din bugetul local.

PRE$EDINTE DE $E
URIAN Ionut― Liviu
Nr. consilieri in funclie
Nr. consilieri prezen{i
Nr.voturi pentru
Nr.voturi impotrivd
Ab!ineri

11
11

I'
n■

ncaza,

AR
oRo Adriana
SEC

