
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

CONSILIUL LOCAL MOISEI

HOTARAREANR. JE-
din 18.10.2013

privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie financiara din partea
Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA

Consiliul local Moisei intrunit de indata in sedinta din 18.10.2013,

Avand in vedere :
- proiectul de hotarare insotit de expunerea de motive a primarului comunei Moisei, raportul compartimentului de

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum si raportul comisiei economice din cadrul Consiliului
Local al comunei Moisei ;
- Contractul de finantare nr. C 313011162600006106.02.2012 incheiat cu A.P.D.R.P. avand ca obiect acordarea unei

finantari nerambursabile de pana la 850.125 lei echivalentul a 195.319 euro pentru implementarea proiectului

PROIECT INTEGRAT PRII/IND INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVAKE
TUKISTICA ,,MOISEI TUMSTIC,,; AMENAJAKE DE MARCAJE TURISTICE SI A UM]I REFUGru TUMSTIC DE

UTILITATE PUBLICA PRECUM SI A MARKETINGULUI SERVICTLOR LEGATE DE TUMSM LOCAL IN COML]NA

MOISEI ; .
- Prevederile art. 4 din'contractul mai sus mentionat privind accesarea avansului in cuantum de pana la 50% din

valoarea eligibila nerambursabila contra unei scrisori de garantie financiara precum si necesitatea accesarii acestui avans

in vederea implementarii proiectului;
ln conformitate cu prevederile O.U.G. 7912009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei

fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin

cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale aprobata prin Legea 37312009 precum si Legea

273/2006 privind finantele publice locale cu mod. si compl. ulterioare;
In-temeiul prevederilor art.36 alin. 4 lit. b, art. 45 alin. 2 si art. 115 alin. I lit. b din Legea 21512001privind

administratia publica locala, republicat4 cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba solicitarea unei scrisori de garantie financiara din parlea Fondului de Garantare a Creditului

Rural IFN SA in valoare de 374.000 lei, destinati acoperirii sumei solicitate ca a'rans in valoare de 340'000 lei in

vederea implementarii Contractului de finanlare nerambursabilS nr. C 313011162600006 I 06.02.2012 incheiat cu

A.P.D.R.P, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art. 2. Se aproba acordul de garantare in vederea constituirii in favoarea Fondului de Garantare a Creditului

Rural IFN SA a unei ipoteci mobiliare avAnd ca obiect sumele aprobate anual prin bugetul de venituri 9i cheltuieli al

Comunei Moisei pana la valoarea de 374.000 lei, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare '

Art. 3. Se aproba plata comisionului de garantare in valoare de 3.179 lei catre Fondul de Garantare a Creditului

Rural IFN SA.
Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se

Toader.
Art. 5. Prezenta hotarare se comunica :

- institutia Prefectului - Judetul Maramures ;
- Primarului comunei Moisei - dl. Stetcu Toader ;
- Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA'

Prezerftahotarare a fost adop@ta cu 9 din 15 consilieri in functie, prezenti fiind numarde 13 consilieri.
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