ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din
partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA si plata comisionului de garantare
pentru proiectul integrat finantat prin Masura 7.6, al comunei
Breaza, judetul Buzau «Modernizarea, renovarea si dotarea
Caminului Cultural din satul Vispesti, comuna Breaza, judetul
Buzau»
Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau
Avand în vedere :
 Referatul de aprobare al Primarului comunei Breaza
înregistrata la nr. 6241/30.10.2019;
 Raportul compartimentului de resort înregistrat la nr.
6326/05.11.2019;
 Avizul comisiei de specialitate ;
 Prevederile art. 1 alin. (1) si alin. (2), art. 3 din O.U.G. 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, aprobate prin H.G. nr. 1262/2009 ;
 Prevederile art. 2 si art. 4 alin. (4-5) din Contractul de finantare
nerambursabila nr. C0760CN00031521000195/14.12.2016
incheiat intre U.A.T. Comuna Breaza, jud. Buzau si A.F.I.R
Constanta.
 Prevederile art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. 4 lit. “b”, ”d” si “e” din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba solicitarea de prelungire a valabilitatii
scrisorii de garantie din partea FNGCIMM Bucuresti in valoare de
614.585,40 lei pentru obtinerea avansului aferent proiectului
«Modernizarea, renovarea si dotarea Caminului Cultural din satul
Vispesti, comuna Breaza, judetul Buzau».

Art.2. Se aproba plata comisionului de garantare in suma de
1843,80 lei pentru prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii
de garantie prevazuta la art. 1.
Art.3. Numarul de luni pentru care se solicita prelungirea
termenului de valabilitate a scrisorii de garantare emisa de
FNGCIMM IFNSA Bucuresti este de
6 luni (respectiv de la
29.12.2019 pana la 29.06.2020) pentru proiectul mentionat mai
sus.
Art.4. Dl. Adrian Druga, primarul Comunei Breaza, va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5. Secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza va aduce la
cunostinta celor interesati prezenta hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
BADINA IOAN
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BREAZA 28.11.2019
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al Comunei Breaza in sedinta
din data de 28.11.2019, cu respectarea prevederilor art. 196 alin. (1) lit. “a” din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de 10 voturi pentru, voturi impotriva si - abtineri, din numarul total de 10 consilieri in functie si 10
consilieri prezenti la sedinta.

