ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL
TULGHEȘ

HOTĂRÂREA
Nr. 37 din 25 septembrie 2020
privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanţie nr. IG173300874/26.09.2017,
în valoare de 707.214,12 lei, de la Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN
S.A., pentru finanţarea obiectivului de investiţie menţionat derulat prin
Programul F.E.A.D.R în cadrul P.N.D.R. submăsura 7.2, în comuna Tulghes,
judeţul Harghita
Consiliul local al comunei Tulgheş judeţul Harghita, întrunit în şedinţa
extraordinară din data de 25 septembrie 2020,
Având în vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Tulgheş, înregistrat la nr. 3801
din 21.09.2020;
Raportul compartimentului Secretar înregistrat la nr. 3802 din 21. 09. 2020;
Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Tulgheş înregistrat la nr.
3903 / 2020
Notificarea în vederea acceptării actului aditional pentru prelungirea duratei
maxime de execuție a contractelor de finanțare peste 36 de luni cu aplicarea de
penalități de 0,1% a CRFIR 7 Centru Alba Iulia nr. 1846/2020 privind condiţiile
incheierii actului adiţional de prelungire a contractului de finanţare;
Luând în considerare prevederile:
- art. 3 din Ordonanţa 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 modificat şi
completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr.1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea
unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul National
de Dezvoltare Rurala pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea
calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, actualizată;
- art.20 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă nr.74/2009 privind gestionarea privind
gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de
garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european
pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea
fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor
alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a
datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a
programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru
modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor
SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru
pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare
de către fondurile de garantare, modificat şi completat ulterior, coroborat cu
prevederile art.56 alin.(2) din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 al Comisiei din
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15.12.2006 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (CE) nr.1698/2005 al
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordată din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltarea Rurală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Contractul de finanțare nr. C0720EM00031572100678/ 04.11. 2016 încheiat
de către Comuna Tulgheș cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit România,
Ţinând seama de faptul că hotărârea a fost adoptată cu un număr de 12
voturi din numărul total de consilieri în funcţie, majoritatea cerută de lege –
majoritatea absolută, conform art.139 alin. (3) lit. a) și d) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ,
În conformitate cu dispoziţiile art.129 alin. (2), lit. b) coroborat cu alin.(4) lit.a)
și d) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă prelungirea scrisorii de garanţie în valoare de 707.214,30
lei, de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, cu 12(doisprezece) luni,
până la data de 19.11.2021, pentru finanţarea obiectivului de investiţie intitulat
„Înfiinţare grădiniţă cu program normal în comuna Tulgheş, judeţul Harghita”, finanţat
prin Programul F.E.A.D.R, în cadrul P.N.D.R., submăsura 7.2 – “Investiţii în crearea
și modernizarea infrastructurii de bază la scară mica” Contract de finanţare nr.
C0720EM00031572100678 / 04.11.2016.
Art.2.- Se aprobă plata din bugetul local a comisionului aferent prelungirii
scrisorii de garanţie acordată de Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA în
sumă de 4.243,30 lei.
Art.3.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către
Primarul comunei Tulgheș şi compartimentele funcţionale: financiar contabil, taxe și
impozite; urbanism şi proiecte programe şi financiar-contabil impozite şi taxe.
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul
Harghita, Primarului comunei Tulgheş, Compartimentelor funcţionale implicate, prin
grija Compartimentului urbanism şi proiecte programe, Fondului de Garantare a
Creditului Rural - IFN SA şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu şi pe
site-ul propriu www.tulghes.ro .

Președintele ședinței
Consilier local
Dimen Csaba Francisc

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general UAT
Zaharia Constantin
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 37 / 2020
Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6

OPERAȚIUNI EFECTUATE
1
Adoptarea hotărârii1)
Comunicarea către primarul comunei2)
Comunicarea către prefectul județului3)
Aducerea la cunoștință publică4+5)
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5)
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz

Data
ZZ/LL/AN
2
25 / 09 / 2020
____/____/2020
____/____/2020
____/____/2020
____/____/2020
____/____/2020

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze
procedura
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Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau
simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în
cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului
general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face
în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele
cărora li se adresează.”
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