ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 12 DIN 17.02.2020
privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. IFN, în vederea
garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile.
Consiliul local al comunei Unirea, judetul Alba, întrunit în ședința publică ordinară în data de 17
Februarie 2020
Luând în dezbatere:
- Scrisoarea de Garanție pentru restituirea avansului nr. 220 din 26.06.2017, emisă de Fondul
Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție de la
FNGCIMM S.A. IFN, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile .
- Referatul de aprobare nr. 1026 / 13.02.2020, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul
comunei Unirea, dl. Alba Gheorghe.
- Raportul de specialitate nr. 1027 / 13.02.2020, întocmit de către compartimentul buget finanțe
contabilitate, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea, privind
aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. IFN, în vederea garantării
obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile.
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 1, 2 și 3, din cadrul
Consiliului local al comunei Unirea.
Având în vedere prevederile:
- art. 129 alin.(1) și alin. (2) lit. b) - lit. d) coroborate cu prevederile alin. (4) lit. b), lit.d) și lit. e)
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- art. 1 și art. 3, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2009 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, cu modificările și completările ulterioare.
- art. 8, alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a O.U.G. nr.79/2009, cu modificările și completările ulterioaree.
- art. 2, alin. (4) din Contractul de finanțare nr. C0720RN00011670100244 / 11.05.2017, pentru
acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului național pentru dezvoltare rurală.
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), lit. d) şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă solicitarea prelungirii valabilității scrisorii de garantare nr. 220 / 26.06.2017 de la
FNGCIMM S.A. IFN, în valoare de 1.800.000,00 lei, de la data de 11.05.2020, pâna la data de 11.11.2020,
în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea
proiectului privind: „Modernizare străzi în localitățile Inoc și Unirea, comuna Unirea, județul Alba” în baza
contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720RN00011670100244 / 11.05.2017 și actelor adiționale
ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
Art. 2. Se împuternicește domnul Alba Gheorghe, primarul comunei Unirea, să semneze în numele și
pentru Comuna Unirea toate documentele necesare pentru prelungirea scrisorii de garantare.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Unirea și
compartimentului buget finanțe, contabilitate, taxe și impozite din aparatul de specialitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute de
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5. (1). Prezenta hotărâre se va comunica: Instituției Prefectului - județul Alba, Primarului comunei
Unirea, compartimentului buget finanțe contabilitate, taxe și impozite și Agenției pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale (AFIR), prin grija compartimentului buget finanțe contabilitate, taxe și impozite.
(2). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afişare la sediul Primăriei comunei Unirea și pe
pagina de internet www.primariaunireaalba.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Ioan BOLDOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL,
Ciprian-Claudiu ALEXĂ

Notă: Consilieri în funcție:15, Consilieri prezenți:13
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 ”abțineri”

