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                                                                 HOTĂRÎREA NR. 39 

                                                                     DIN 13.12.2015    

   

PENTRU APROBAREA SOLICITĂRII SCRISORII DE GARANŢIE BANCARĂ  DIN PARTEA 

FONDULUI DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN S.A. PENTRU PROIECTUL                    

«  MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ, COMUNA SIHLEA, JUDEŢUL 

VRANCEA «  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ 

EXTRAORDINARĂ,  

 

-avînd în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărîre iniţiat de primarul comunei Sihlea, judeţul 

Vrancea, pentru  aprobarea solicitării scrisorii de garanţie bancară din partea Fondului de Garantare a 

Creditului Rural IFN S.A. pentru proiectul « MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE 

AGRICOLĂ, COMUNA SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA « ;  

-avînd în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de hotărîre pentru aprobarea 

solicitării scrisorii de garanţie bancară din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. 

pentru proiectul « MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ, COMUNA SIHLEA, 

JUDEŢUL VRANCEA «; 

-avînd în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la 

proiectul de hotărîre pentru aprobarea solicitării scrisorii de garanţie bancară din partea Fondului de 

Garantare a Creditului Rural IFN S.A. pentru proiectul « MODERNIZARE DRUMURI DE 

EXPLOATARE AGRICOLĂ, COMUNA SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA «; 

- avînd în vedere prevederile Contractului de finanţare nr. C 125A011124100008/ 20.11.2015 pentru 

acordarea ajutorului financiar nerambursabil pentru proiectul «MODERNIZARE DRUMURI DE 

EXPLOATARE AGRICOLĂ, COMUNA SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA « încheiat între Agenţia 

pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR)  şi comuna Sihlea, judeţul Vrancea; 

- în baza art.1, alin.1, art.3 , lit. « a » din Ordonanţa de urgenţă nr. 79 / 2009 privind reglementarea unor 

măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea 

spatiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-în baza art. 5 ,alin. 1 , art. 6 din anexa Hotărârii Guvernului României nr. 1262/ 2009 pentru aprobarea 

Normelor  metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 79 / 2009 privind reglementarea unor măsuri 

pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului 

rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-în temeiul art. 36 , alin. 2 , lit. “ b “ , alin. 4  , lit. “ d “ ,  art. 45  , alin. 3  , art. 115 , alin. 1 , lit.  «  b «  din 

Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

ART. 1 Se aprobă  solicitarea scrisorii de garanţie bancară din partea Fondului de Garantare a Creditului 

Rural IFN S.A. pentru proiectul « MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ, 

COMUNA SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA «, în cuantum de 934.445,60 lei, reprezentînd 110 % din 

valoarea avansului  849.496 lei. 

ART. 2 Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară este de 24 luni. 

 ART.3 Prevederile prezentei hotărîri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea,  compartimentului 

contabilitate-cheltuieli, biroului achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Sihlea, Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea şi aduse la cunoştinţă publică prin grija  

secretarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea.        

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ   

                                                                                              SECRETARUL COMUNEI SIHLEA 

       COMAN VALERIU                                                                 MODREANU RADU    


