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HOTĂRÂREA nr. 60 din data de 19.12.2022
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de

Garantare pentru proiectul de investiții „Modernizare rețele de drumuri de interes local
în comuna Urechești, județul Bacău”

Consiliul Local al Comunei Urechești, Județul Bacău, întrunit în ședință
Având în vedere:

Contractul de finințare nr. C0720RN00011610400258 din 27.07.2017 pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil pentru proiectul „Modernizare rețele de drumuri de interes
local în comuna Urechești, județul Bacău", încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale și Primaria comunei Urechești;
Refe a I pentru robare înaintat de Primarul comunei Urechesti, județul Bacau, înregistrat

• Raportul primarului comunei Urechești, județul Bacau, nr. 4421/2 .... (2, vzc

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Urechești;

Potrivitprevederilor:

• atr. 3 lit. a) și art. 7 din OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea
absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si

dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele

rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

• art. 12 alin. (3) din HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a

măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol

pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat;

• Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completarile ulterioare;

• Art. 129 alin (2), alin. (4), lit. b) și lit. g) ,din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completarile ulterioare;

OUG 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile;

În temeiul art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu

modifcările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. - Se aprobă solicitarea prelungirii scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr.

IGI 73301107/24.10.2017 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul

,Modernizare rețele de drumuri de interes local în comuna Urechești, județul Bacău” de la data

de 27.04.2023 si pana la data de 27.07.2023 si plata comisionului pentru prelungirea scrisorii de

garantare a avansului in valoare de 3308,93 lei.

Art.2. -Primarul comunei prin intermediul compartimentelor de specialitate potrivit

competențelor din cadrul aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată în termen de 30 zile la Tribunalul Bacău — Secția a
II a Civilă și de Contecios Administrativ și Fiscal, potrivit prevederilor Legii 554/2004 privind
conteciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura
prealabilă.

Art. 4. - Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștintă publică în condițiile
legii și se comunică obligatoriu Primarului comunei Urechești, Compartimentului financiar
contabilitate, AFIR Iași și Instituției Prefectulului - Județul Bacău, în vederea verificării legalității și
tuturor instituțiilor abilitate.

Președinte de sedință,
Consilier local
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Contrasemnează
Secretarul General,
Luca Pe I •an
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