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- privind solicitarea prelungirii scrisorii de garanție pentru proiectul 

 ,,Achiziție dotări pentru Căminul Cultural Acriș”, aferent contractului de finanțare nr. 

C0760CM00021770800349/30.05.2018, încheiat de Comuna Vama Buzăului cu  

Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România  

 
 

 Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa extraordinară din data de 22.09.2020; 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Vama Buzăului, referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre 

și văzând raportul compartimentului de specialitate, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 51 din 28.04.2017 - privind aprobarea 

depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ,,Achiziție dotări pentru Căminul Cultural Acriș”, în cadrul Submăsurii 7.6 – Investiții 

asociate cu protejarea patrimoniului cultural, aferent Programului Național de Dezvoltare Rurală și ale Hotărârii Consiliului Local al 

comunei Vama Buzăului nr. 68 din 15.06.2018 - privind aprobarea valorii totale și a solicitării scrisorii de garanție pentru proiectul 

,,Achiziție dotări pentru Căminul Cultural Acriș”, aferent contractului de finanțare nr. C0760CM00021770800349/30.05.2018, încheiat 

de Comuna Vama Buzăului cu Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România; 

Având în vedere cererea de finanțare nerambursabilă pentru Proiectul “Achiziție Dotări pentru Căminul Cultural Acriș”, în 

cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Submăsura 7.6. – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural și văzând 

contractul de finanțare nr. C0760CM00021770800349/30.05.2018 încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Agenția Pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale – România; 

În baza prevederilor O.U.G. nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării 

economiei în zonele rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor 

alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi 

diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (4), lit. ,,a” și alin. (7), lit. ,,d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1: Se aprobă solicitarea prelungirii scrisorii de garanţie nr. 409 din 31.07.2018 emisă de Fondul Naţional de Garantare a 

Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA-IFN în vederea garantării avansului pentru proiectul "Achiziție dotări pentru 

Căminul Cultural Acriș", în valoare de 400.000 lei, reprezentând 100% din valoarea avansului solicitat de 400.000 lei, conform 

contractului de finanțare nr. . C0760CM00021770800349/30.05.2018 încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Agenția Pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale – România, până la data de 30.01.2021. 

Art.2: Se împuterniceşte domnul Tiberiu Nicolae CHIRILAȘ, primarul comunei Vama Buzăului, să semneze solicitarea de 

acordare a prelungirii scrisorii de garanţie menţionată la art. 1, în numele şi pentru Comuna Vama Buzăului, Judeţul Braşov. 

Art.3: Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

              Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul 

prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov, Biroului buget-contabilitate, taxe şi 

impozite, colectare creanţe, patrimoniu,  Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA-IFN şi se 

aduce la cunoştinţă publică. 

 
                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                              Radu COMĂNIȚĂ 

                                                                                                                                              Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  

                                                                                                                                                  Adrian Constantin GĂITAN 

- 13 consilieri în funcţie; 

- 13 consilieri prezenţi; 

- 13 voturi ,,pentru”. 


