ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNGĂRAŢI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție pentru garantarea avansului
proiectului „REABILITARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL, COMUNA PINGARATI,
JUDETUL NEAMT”
Consiliul local al comunei Pîngărați, judeţul Neamţ, întrunit în ședință extraordinară – DE INDATĂ , în
ziua de 17.01.2020;
Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului comunei,în calitate de inițiator,
înregistrat cu nr. 408 din 16.01.2020, din care reiese necesitatea si oportunitatea aprobării solicitării prelungirii Scrisorii
de Garanție pentru garantarea avansului proiectului „REABILITARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL, COMUNA
PINGARATI, JUDETUL NEAMT”, calitate conferită de prevederile OUG. Nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
Având în vedere :
• Raportul de specialitate cu nr. 407 din 16.01.2020 întocmit de responsabilul urbanism și amenajarea teritoriului, din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pângărați, jud. Neamț
• Contractul de finanțare nr. C0760CM00031512900053 / 24.03.2017 pentru acordarea ajutorului financiar
nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală încheiat între Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale și Comuna PINGARATI, JUD.NEAMT;
• Notificarea Agenției Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 1
NORD-EST nr. 19161/23.12.2019;
• Scrisoarea de Garanție pentru restituirea avansului cu nr. IG173301067 / 12.10.2017 referitoare la Contractul
de finanțare nerambursabilă nr. C0760CM00031512900053 / 24.03.2017;
• Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 65/2019 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de
garantare pentru anul 2019;
• prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioareși prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor 129 alin. (1), alin. (4) litera b), litera d) și litera f), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3)
litera a) și litera b) și ale art.196 alin. (1) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă solicitarea prelungirii Scrisorii de Garanție pentru restituirea avansului nr.
IG173301067/12.10.2017
referitoare
la
Contractul
de
finanțare
nerambursabilă
nr.
C0760CM00031512900053/24.03.2017 emisă de Fondul Național de Garantare a Creditului Rural - IFN în vederea
garantării avansului pentru Proiectul „REABILITARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL, COMUNA
PINGARATI, JUDETUL NEAMT”, în valoare de 998.053,47 lei, reprezentând 100% din valoarea avansului solicitat
de 998.053,47 lei, până la data de 08.04.2021.
Art. 2 Primarul comunei împreună cu compartimentul contabilitate din cadrul primăriei vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Pângăraţi, în termenul prevăzut
de lege, primarului comunei Pângăraţi şi prefectului judeţului Neamţ, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la
sediul primăriei com. Pângăraţi, precum şi pe pagina de internet www.pangarati.ro

Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Constantin ARDELEANU
Contrasemnează :
Secretarul general al comunei
Gabriel ANTONIU
Nr. 2
Din 17 Ianuarie 2020
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Extraordinară- DE ÎNDATĂ- a Consiliului local al comunei Pângărați cu un număr de 13
voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri prezenţi.

