ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLIȘTEA
str. Joseni nr. 447, sat Săliștea, comuna Săliștea, județul Alba, cod poștal 517655, tel.: 0258762101,
website: www.comuna-salistea.ro, e-mail: primaria_salistea@yahoo.com

HOTĂRÂRE

Referitor la: aprobarea solicitării prelungirii valabilității scrisorii de garantare nr. 347/27.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN în
valoare de 650.000 lei, de la data de 04.10.2020 până la data de 03.04.2021, (15 zile calendaristice peste durata de execuție
a contractului de finanțare, conform prevederilor art. 4.5. din acesta), în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din
fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind “Restaurare şi consolidare sediu Primărie comuna Săliştea,
judeţul Alba” în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0760PN00031570100212/19.09.2016 şi actelor adiționale
ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)
Consiliul Local al comunei Săliștea, județul Alba, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, ședință publică,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr. 39 din 27.07.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității scrisorii de garantare
nr. 347/27.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 650.000 lei, de la data de 04.10.2020 până la data de 03.04.2021,
(15 zile calendaristice peste durata de execuție a contractului de finanțare, conform prevederilor art. 4.5. din acesta), în
vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind
“Restaurare şi consolidare sediu Primărie comuna Săliştea, judeţul Alba” în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr.
C0760PN00031570100212/19.09.2016 şi actelor adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale (AFIR);
- anunțul nr. 2999 din 27.07.2020 privind publicarea proiectului de hotărâre;
- prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, b, art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
- prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată,
- referatul de aprobare nr. 39 din 22.07.2020 al primarului, inițiatorul proiectului de hotărâre;
- raportul nr. 3000 din 27.07.2020 al compartimentului de resort;
- avizul nr. 44 din 30.07.2020 al comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism;
- avizul nr. 44 din 30.07.2020 al comisiei de specialitate nr. 2 - pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii,
tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte;
- avizul nr. 44 din 30.07.2020 al comisiei de specialitate nr. 3 – juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială,
în temeiul prevederilor art. 139, alin. 3, lit. a, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL
al comunei Săliștea, județul Alba, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă solicitarea prelungirii valabilității scrisorii de garantare nr. 347/27.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN
în valoare de 650.000 lei, de la data de 04.10.2020 până la data de 03.04.2021, (15 zile calendaristice peste durata de
execuție a contractului de finanțare, conform prevederilor art. 4.5. din acesta), în vederea garantării obligațiilor de plată a
avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind “Restaurare şi consolidare sediu Primărie
comuna Săliştea, judeţul Alba” în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0760PN00031570100212/19.09.2016 şi
actelor adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, primarului comunei Săliștea, judeţul Alba,
compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Săliștea, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţul Alba.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cugerean Ioan Valentin

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Ionescu Mihaela-Alina

Săliștea, 30.07.2020
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