
ROMANIA
JUDETIIL BACAU

COMUNA BUCIUMI
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA
Nr.36 din 9 decembrie 2020

privind aprobarea solicitirii prelungirii scrisorii de garan{ie nr.IGI83300110 din partea
Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru proiectul rrlnfiinfare re{ea de

alimentare cu ap[, re{ea de canahzare qi stafie de epurare, in Comuna Buciumi, Judeful
Baclut'

Consiliul Local al Comuner Buciumi, Judeful Bacdu, intrunit in gedinp ordinard in data

de 9 decembrie 2020:
Avand in vedere Referatul de motivare nr.4733 din 24.n,2A20, Raportul nr 4631 din

1LII.2020 prezentat de qeful biroului buget, contabilitate, venituri, achizitii publice qi

Contractul de finantare nr.C0720AN000116104A0264 din 27.I2.20I7 pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil in condiliile Programului Nalional pentru Dezvoltare Rural6,

cu modificdrile gi completdrile aduse prin Actele adilionale nr.I-4 qi Raportul de speoialitate
nr,47 99 din 27 .1 I .2020;

Analizi'nd AvizuI nr.489l din 8 decembrie 2020 al Comisiei de specialitate buget din
cadrul Consiliului Local Buciumi;

ln conformitate cu prevederile Ordonanfei de urgenli a Guvernului Romdniei nr.2812013
pentru aprobarea Programului nafional de dezvoltare locali -art. 7(I), lrt."a" qt a art.5, lit."e",
aft.6(4) si art.8(3) din Normele metodologice pentru punerea ?n aplicare a prevederilor OUG
nr.28120I3 aprobate prin Ordinul MDRAP nr.l85ll20l3, cu modificdrile gi completirile
ulterioare;

Conform prevederilor Legli nr.27312006 privind finanfele publice locale, cu modificbrile si
completirile ulterioare -art.44 " alin. 1 :

in temeiul dispoziliilor art. I2g(2),lit.b), art.I2g(4),lit.b) qi art.196(1), lit.a) din Ordonanla
de urgen!6 a Guvernului RomAniei rv.5712A19 privind Codul administrativ, cu modific[rile gi

completdrile ulterioare' 
H o rAn A g r n:

Art.1- Se aprobd solicitarea prelungirii scrisorii de garanlie pentru restituirea avansului
nr.IGl83300110121.03.2018 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA penfu
proiectul "lnfiinlare relea de alimentare cu apd, relea de canalizare qi stalie de epurare, in
Comuna Buciumi, Judeful Bacdu" pentru o perioadi de 12luni, respectiv de la 27.12.2020 pdnit

la 27,12.2021.
Art.z- Hotdrdrea adoptatd va fi comunicathprrmarului comunei Ei biroului buget,

contabilitate, venituri, achizigli publice, care vor rlspunde de luarea mdsurrlor pentru aducerea la

indeplinire gi Institugiei Prefectului-Judeful Baciu gi va fi adus6 la cunoqtinld public prin afigare
qrl institugiei Ei pe pagina de internet.
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