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HOTĂRÂRE
privind prelungirea valabilită ii scrisorii de garan ie din parteaț ț

Fondului de Garantare a Creditului Rural – INF SA.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDE  DÂMBOVI A,Ț Ț
Întrunit în edin ă de îndată astăzi, 13.03.2013, ș ț
Având în vedere:
- art.4 alin.2 şi 4 din Contractul de finanţare nr. C322040831600022/30.06.2009 pentru acordarea ajutorului
financiar nerambursabil în condiţiile P.N.D.R.;
- prevederile Scrisorii de garan ie pentru restituirea avansului nr. IG113303471/31.08.2011;ț
-  prevederile  HCL  Raciu  nr.  18/28.06.2011  privind  aprobarea  solicitării  scrisorii  de  garan ie  din  parteaț
Fondului de Garantare a Creditului Rural – INF SA;  
-  prevederile  O.G.  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, ca urmare a emiterii de către Fondul de Garantare a Creditului Rural – INF SA
a scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului;
- prevederile OUG 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul
european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru
pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate
de la Comunitatea Europeana si  a fondurilor  alocate de la bugetul  de stat  aferente programului  de
colectare  si  gestionare  a  datelor  necesare  desfasurarii  politicii  comune  in  domeniul  pescuitului  si  a
programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din
Legea  nr.  218/2005 privind  stimularea  absorbtiei  fondurilor  SAPARD,  Fondul  european  agricol  pentru
dezvoltare  rurala,  Fondul  european  pentru  pescuit,  Fondul  european  de  garantare  agricola,  prin
preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare;
- raportul de specialitate întocmit de  Compartimentul contabilitate, înregistrat sub nr. 1175/12.03.2013.
In temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, i alin. 4, lit. d,  45, alin. 1 şi art.115 alin.1, lit.b. din Legea nr. 215/2001 privindș
administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare, 

HOTĂRĂ TE:Ș

Art.1 (1) Se aprobă solicitarea de prelungire cu 9 luni a valabilită ii scrisorii  de garan ieț ț
pentru restituirea avansului  din  partea Fondului  de Garantare a Creditului  Rural  –  INF SA, nr.
IG113303471/31.08.2011,  conform  art.4,  alin.  2  şi  4  din  Contractul  de  finanţare  nr.
C322040831600022/30.06.2009 pentru acordarea ajutorului  financiar nerambursabil  în condiţiile
P.N.D.R.,  destinat realizării investi iei publice ț „ Îmbunătă irea re elei de drumuri de interes local,ț ț
re ea de canalizare i sta ie de epurare, construire centru after school în satul Raciu i dotareț ș ț ș
cămin cultural în satul Raciu, comuna Raciu, jude ul Dâmbovi a”ț ț .

Art. 2 Se aprobă plata sumei de 29.106 lei, reprezentând comisionul de garantare datorat,
calculat conform prevederilor art. 7, lit. b din HG 1262/2009 (valoarea scrisorii de garan ie x 0,06ț
% x 9 luni de prelungire a valabilită ii scrisorii de garan ie).ț ț

Art.  3  Se  împuternice te  Primarul  comunei  Raciu,  dl.  Grădinaru  Vasile,  în  calitate  deș
reprezentant legal de proiect, i d-na Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu, pentru semnareaș
tuturor actelor i documentelor necesare încheierii prelungirii Acordului de garantare.ș

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei Raciu iar
pentru comunicare secretarul comunei Raciu.

Pre edinte de edin ă,ș ș ț Secretar,
                              Voicu Nicolae                       jr. Zaharia Alin
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