
R O M A N I A 
JUDETUL BACAU 
COMUNA BRUSTUROASA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

  H O T A R A R E 
privind aprobarea valorii de investitie a proiectului  “AMENAJARE DRUMURI DE INTERES 

LOCAL IN COMUNA BRUSTUROASA, JUDET BACAU” si solicitarea scrisorii de garantie din 

partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM 

 

Consiliul local al comunei Brusturoasa, județul Bacău, întrunit în sedință ordinară în data de 25 

martie 2020, 

 Având in vedere referatul de aprobare nr.1841/19.03.2020 la acest proiect de hotarare prezentata 
de Primarul comunei Brusturoasa; 

 Vazând raportul compartimentului de resort nr. 1810/19.03.2020  

  - Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Brusturoasa,    înregistrate cu  

nr.1959, 1960 și 1961 din 25.03.2020;    

             In temeiul prevederilor: 

- Art.2 din OUG nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor  

in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumente structurale ale Uniunii 

Europene alocate Romaniei; 

- Art.3 din OUG 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor  

alocate prin PNDR pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si 

diversificarii economiei in zonele rurale; 

- Art.4 si art.5 din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG  

7/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin PNDR 

pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in 

zonele rurale; 
- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Contractului de finantare nr. C1920072R06410405520/20.05.2019, cu modificari si completari, 

incheiat cu AFIR 

  In temeiul art. 129 alin. 4lit. b), art. 139 alin. 1 și art 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019   

privind Codul administrativ, 

H O T A R A S T E 
  

Art.1.- Se aproba valoarea de investitie a proiectului “AMENAJARE DRUMURI DE INTERES 
LOCAL IN COMUNA BRUSTUROASA, JUDET BACAU”, în sumă totala de 896.907,91 lei din care 

valoare eligibila 466.350,00 lei si valoare neeligibila 430.557,91 lei, conform contractului de finantare nr. 
C1920072R06410405520/20.05.2019, cu modificari si completari ulterioare, încheiat cu Agentia pentru 

Finantarea Investitiilor Rurale . 

Art.2.- Se aproba solicitarea unei scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN, reprezentand  100 

% (186.540,00 lei) din valoarea avansului de 186.540,00 lei prevazut in cadrul Contractului de finantare 

nr. C1920072R06410405520/ 20.05.2019, cu modificari si completari ulterioare. 
 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
                   CONTRASEMNEAZĂ 

       Constantin CIOCAN                                               SECRETARUL COMUNEI 
                  Mariana-Simona OPREA 
 
 
 

Nr.     31    din    25.03.2020 

Adoptată în unanimitate de voturi 
Consilieri aleşi 13, prezenţi 11 

 



 


