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HOTĂRÂREA NR. 4                                    

din 03.02.2020 

privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului 

,,MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA BEICA DE JOS, SATUL 

ȘERBENI, JUDEȚUL MUREȘ”  

 

            Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa extraordinară din 

data de 03.02.2020; 

            Având în vedere: 

 - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii 

scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului ,,MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN 

CULTURAL ÎN COMUNA BEICA DE JOS, SATUL ȘERBENI, JUDEȚUL MUREȘ” înregistrat sub 

nr. 421/29.01.2020,  

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 496/31.01.2020; 

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local; 

- Contractul de finanțare nr. C0760CN00031572800207/27.09.2016 pentru acordarea 

ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 

încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Comuna Beica de Jos; 

- adresa Agenției Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - Centrul Regional pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia nr. 445/28.01.2020; 

- Scrisoarea de Garanție pentru restituirea avansului nr. 295/18.07.2017 referitoare la 

Contractul de finanțare nerambursabilă nr. C0760CN00031572800207/27.09.2016; 

- Nota explicativă pentru modificarea contractului de finanțare nr. 352/27.01.2020 

- 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 ulterioare și prevederile Legii nr. 
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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, cu modificările și completările ulterioare; 

 

h o t ă r ă ș t e : 

 

 Art.1. Se aprobă solicitarea prelungirii Scrisorii de Garanție pentru restituirea avansului nr. 

295/18.07.2017 referitoare la Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 

C0760CN00031572800207/27.09.2016 emisă de Fondul Național de Garantare a Creditelor 

pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN în vederea garantării avansului pentru Proiectul 

,,MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA BEICA DE JOS, SATUL 

ȘERBENI, JUDEȚUL MUREȘ” în valoare de 550.000 lei, reprezentând 100% din valoarea 

avansului solicitat de 550.000 lei, până la data de 12.07.2020. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei 

Beica de Jos, doamna Moldovan Maria.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și 

Mijlocii S.A. - IFN, compartimentului contabilitate, buget, se afişează și se va aduce la cunoştinţă 

publică prin publicarea pe pagina de Internet la adresa www.beica.ro.   

             

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      

                        Ursu Gheorghe 

Contrasemnează Secretar general al U.A.T,

                                                                                           Pop Silvestru-Vasile         

                                                                                                                                                                   

http://www.primariagornesti.ro/

