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COMLTNA BUCIUMI
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA
Nr.41 din 30 septembrie 2021

privind aprobarea soticitlrii prelungirii scrisorii de garanfie nr.IG183300110 din partea
Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFI\ S.A. pentru proiectul "Infiin{are re{ea de

alimentare cu apdorre{ea de canalizare qi stafie de epurareo in Comuna Buciumi, Jud.
Bac[ut'

Consiliul Local al Comunei Buciumi, Judelul Bac[u, intrunit in gedin!6 ordinari in data

de 30 septembriue 202I; ).
Avand in vedere Referatul de motivare nr,3143 din 27 08-2:021 prezenbtat de prin-rarul

comunei, Raportul nr 3014 din 13.08.2027 prezentat de qeful biioului buget, contabilitate,
venituri, achtzitn publice, Contractul de finantare nr.C0720AN0O011610400264 din 27.12.2017
pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in condiliile'Frggramului Nalional pentru

Dezvoltare Rural6, cu modific[rile Ei completSrile aduse prin Actele'adilionale nr.1-5 qi Raportul
de specialitate nr.3188 din 1.09,2021:

Ydz6'nd Avizul nr.3515 din 29.09.2021 al Comisiei de specialitate buget din cadrul

Consiliului Local Buciumi;
in conformitate cu prevederile Ordonanlei de urgenfb a Guvernului Rominiet nr.2812013

pentru aprobarea Programului nalional de dezvolare 1oca16 *art,7(I), lit."a'" qi a art.5, lit."e",
art.6(4) si art.8(3) din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG
nr.2812013 aprobate prin Ordinul MDRAP nr.l85|l20I3, cu modificarile qi completdrile
ulterioare;

Conform prevederilor Legii nr.27312006 privind finangele publice locale, cu modificdrile si

completdrile ulterioare-art.44" alin. I ;
in temeiul dispoziliilor art.129(2), lit.b), aft.129(4),lit.b), art.139(l) si art.l96(1), 1it.a) din

Ordonanla de urgenld a Guvernului Rominiei nr.57120l9 privind Codul administrativ, cu

modificdrile gi completirile ulterioare,
HorAnAgrE:

Aft.1- Se aprobb solicitarea prelungirii scrisorii de garanlie pentru restituirea avansului

nr.IGI83300110/21.03,2018 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru

proiectul "infiinlare relea de alirnentare cu ap[, refea de 'canahzare 
Ei stalie de epurare, in

Comuna Buciumi, Judetul Bac[u" pentru o perioad[ de 6 luni, respectiv de la 27 ,12.2021 pAnd la

la 27.06.2022. \
Art.2-Prezenta hotdrire va fi comunrcatd prtmarului comunei, biroului bu$et, contabilitate,

t achizigii publice, care vor rdspunde de luarea mdsurilor pentru aducerea la indeplintre gi

'ectului-Judetul Bacdu ti va fi adusb la cunogtinli public[ prin afiqare la sediul
pagina de internet.
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