ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNACHIRPAR
CONSILIUL LOCAL

privind luarea unor misuri pentru gestionarea proiectului finantat prin intermediul
Contractului de finantare C322010973400046 din 16.06.2010, din fonduri FEADR prin
Masura 3.2.2. "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii culturale,'

consiliul Local al comunei chirpar, intrunit in gedinla ,,ordinara" la data de 04.11.2015,
Avdnd in vedere expunerea de motive r.5725102.11.2015 a primarutui Comunei Chirpar din
care rezultd necesitatea si oportunitatea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie pentru returnarea
avansului, din cadrul Contractului de finantare nerambursabila Nr C322010973400046 din 16.06.2010, in
valoare de 10.738.662 lei fara TVA, din care 10.609.470 lei, cheltuieli eligibile pentru realizarea la
nivelul comunei chirpar, Judelul Sibiu a proiectului "Dezvoltarea comanei chbpai prin modemizarea
dnunuilot, construirea sistemelor fanctionale de pa si apa uzata, punerea in valoare a mostenirii
cullurale si infiintarea unui centtu social pentru batranitl
Analizdnd avizul comisiei pentru activitati economico-financiare, buget-finante, administrarea
domeniului public si privat, gospodarire comunala, protectia mediului, amenajarea teritoriului si urbanism,
programe de dezvoltare locala,

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b), alin. 4, lit.i art. 45, alin.2.
din Legea nr. 215 12001privind administralia publici locall, republicati,

ii

art.115, alin.l, lit. b)

HoTARA$rE:
Art. l.

de prelungire pana la data de 16.05.2016, a valabilitatii scrisorii de garanlie
eliberata de Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si
Mijlocii, in valoare de 5.720.000 lei, reprezentand ll0% din valoarea avansului soliciiat, in valoare de
Se aprobl solicitarea

nr. 238l18.1 1.201

l,

5.200.000

lei, din

C3220 1097

3

finantarea nerambursabila aprobata

400046 din 1 6.06.20 I 0.

in

cadrul Contractului de finantare Nr.

Art2. Se imputerniceite Primarul Comunei Chirpar sA semneze in numele Consiliului Local Chirpar,
toate documentele necesare solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie pentru retumarea
avansului.
Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insdrcineazi primarul comunei Chirpar.
Adoptata in Chirpar la data de 04.11.2015
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PRESEDINTE SEDINTAU-

CONSILIER
Morariu

Dif: I ex. Instititis Prefectului-Judetul Sibiu, I ex. dossr sedints, I ex. dosrr hotarsri, I eL CFFIR, I ex. FNCCIIM,

1 ex.sfisare

