
Art.1. Aprobarea prelungirii Scrisorii de garantie pentru restituirea avansului nr.
556/17.12.2015 de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural- IFN SApentru prelungirea
duratei de realizare a investitiei ~i de implementare a contractului de finantare nr.
C0430AOOT211163300003 1 26.11.2015 (cod contract FEADR 2014-2020) pana la data de
26.12.2017.

Art.2. (1) Valoarea scrisorii de garantie este de 1,879,897.80 lei, reprezentand 110% din
valoarea avansului in suma de 1,708,998.00 lei.

in temeiul art.36 alin.(4) lit.j) si ale art.45 alin.(1) al Legii nr.215/2001, a
administratiei pub/ice locale cu modificarile si completarileulterioare.

Avdnd in vedere:
necesitatea si oportunitatea prelungirii Scrisorii de garantie pentru restituirea avansului,
acordata de Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru prelungirea
duratei de realizare a investitiei si de implementare a Contractului de finantare nr.
C0430AOOT211163300003 126.11.2015, pana la data de 26.12.2017.
Analizand proiectul de hotarare initiat de comuna Dobrin si tinand seama de clauzele

Contractului de finantare nr. C0430AOOT211163300003 1 26.11.2015, pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului National de Dezvoltare Rurala
Romania incheiate intre, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale - Romania si Comuna
Dobrin, judo Salaj, prin care se prevede faptul ca beneficiarul are obligatia depunerii unei
garantii financiare care sa acopere suma solicitata in avans;

Tinand seama de :
Scrisoarea de garantie pentru restituirea avansului din partea Fondului de Garantare
a Creditului Rural-IFN S.A. nr. 556/17.12.2015

In temeiul prevederilor :
00 nr.79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei
fondurilor alocate prin Programul de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si
dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii ~i diversificarii economiei in
zonele rurale;
Legii 273/2006 privind finantele publice locale ale art.36 si 45 din Legea 215/2001
privind administratia publica locala, republicata

Consiliullocal al comunei Dobrin;

... "HOTARAREA NR. 45.
din 25 iulie 2017

privind aprobareaprelungirii Scrisorii de garantie pentru restituirea avansului, acordata de
Fondul de Garantare a Creditului Rural- IFN S.A. privind acoperirea sumei solicitate ca

avans conform Contractului definantare nr. C125A011163300003/26.11.2015 - cod
contract PNDR 2007-2013, C0430AOOT211163300003/26.11.2015 -cod contract PNDR

2014-2020
"MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATATIE AGRICOLA IN COMUNA DOBRIN,

JUDETUL SALAJ"
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ASZABO~~

CONTRASEMNEAZA

(2) Comisionul de garantare in valoare de 939.95 lei, reprezinta 0,05% din valoarea
serisorii de garantie pentru fieeare luna de valabilitate a aeesteia (1 luna de prelungire) si se va
suporta din bugetulloeal.

Art.3. Se mandateaza primarul eomunei Dobrin, dl.Bogdan Ferenclstvansa semneze
toate aetele si doeumentele neeesare prelungirii Serisorii de garantie.

Art.4. Cu adueerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
primarul eomunei Dobrin, dl. Bogdan FerencIstvan.

Art.S. Persoana nemultumita se poate adresa impotriva prezentului act administrativ
Tribunalului Salaj in eonformitate eu prevederile Legii llf.554/2004 privind eonteneiosul
administrati v.

Art.6. Prezenta se comunica eu:
Institutia Prefeetului judetului Salaj;
Primarul eomunei Dobrin;
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale
Dosar Hotarari,
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