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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA 
ROMANIA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Localitatea Dumitra, nr. 140 

Tel. 0263/380018 ; fax 380140 dumitra@bn.e-adm.ro 

HOTARARE 
privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie bancara 

IGl 73300267 din 22.06.2017 in valoare de 643.323,66 lei de la Fondul de 
Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finantarea obiectivelor de 

investitii derulate prin FEADR masura 7.6 

Consiliul local al comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, intrunit in sedinta 
ordinara in prezenta a 15 consilieri, avand in vedere: 

- Referatul nr. 3284/04.09.2019 al Compartimentului implementare proiecte; 
Expunerea de motive nr. 3285/04.09.2019 a primarului comunei Dumitra; 
proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de 
garantie bancara IG 173300267 din 22.06.2017 in valoare de 643.323,66 lei de 
la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finantarea 
obiectivelor de investitii derulate prin FEADR masura 7 .6; 
anuntul nr. 3300/04.09.2019 prin care se aduce la cunostinta publica Proiectul 
de hotarare sus mentionat; 
procesul-verbal de afisare nr. 7 0/04. 09.2019 si procesul-verbal de dezafisare 
nr. 85/ 18.10.2019; 
Hotararea Consiliului Local al corounei Dumitra nr. 41 din 16.12.2015 privind 
implementarea proiectului ,,"Reabilitare camin cultural Tarpiu", 5

) pentru 
investitii publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin program FEADR, 
Masura 07 - "Servicii de baza ~i reinnoirea satelor in zonele rurale" -
Submasura 7.6 - Investitii asociate cu proteiarea patrimoniului cultural 
domeniul de interventie DI 6B - incurajarea dezvoltarii locale in zonele 
rura/e; 
Hotararea Consiliului Local al comunei Dumitra nr. 19 din 30.05.2017 privind 
aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie bancara in valoare de 643.323,66 
lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finantarea 
obiectivelor de investitii derulate prin FEADR masura 7.6; 
prev. art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica; 
in conformitate cu: 
Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 2020, masura 7 .6; 
prevederile art. 4 ~i 5 din HGR nr.1262/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 
privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor 
alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea ~i 
dezvoltarea spatiului rural prin cre~terea calitatii vietii ~i diversificarii 
economiei in zonele rurale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 



- prevederile art. 2 din O.U.G. m. 9/2010 privind aprobarea Programului de 
sprijin pentru beneficiarii proiectelor m domenii prioritare pentru economia 
romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene 
alocate Romaniei, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
In temeiul art. 129 alin (1), (2) lit. b), alin (4) lit b) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

HOT ARA.STE: 

ART.I. (1) Se aproba solicitarea prelungirii scrisorii de garantie bancara nr. 
IGl 73300267 /22.06.2017, de la 09.02.2020 pana la 10.05.2020, in valoare de 
643.323,66 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A pentru 
finantarea obiectivelor de investitii derulate prin FEADR masura 7.6 - ,,"Reabilitare 
camin cultural Tarpiu". 

(2) Se aproba plata comisionului de garantare lunar in procent de 0,05% din 
valoarea Scrisorii de garantie financiara, valoarea totala a comisionului fiind de 
965,01 lei, pentru o perioada de 3 (trei) luni, catre Fondul de Garantare a Creditului 
Rural - IFN S.A. 

ART.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se lllcredinteaza 
Compartimentul irnplementare proiecte si Primarul comunei Dumitra. 

ART. 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul 
Primariei comunei Dumitra si se va publica in Monitorul Oficial al judetului Bistrita
Nasaud. 

ART.4. Prezenta hotarare se va comunica, prin grija secretarului comunei 
Dumitra, cu: 

- Institutia Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud; 
- Primarul comunei Dumitra; 
- Compartimentul buget-finante, contabilitate si Compartimentul implementare 

proiecte din cadrul Primariei Dumitra; 
- A.F .I.R Satu Mare 

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER LOCAL, fEQIBT AR, 

V ALEAN GRIGORE-DANIEL MARIA-VETURI,4. JlQJDIU-MURESAN 
--====-==:::::.,._ 

NR.41 
DIN 18.10.2019 
Prezenta botarare s-a adoptat cu 15 voturi ,,pentru" din 15 consilieri prezenti. 




