
              R O M Â N I A 
   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   
                   PARVA 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisori de garanţie bancară Nr.IG183300332/26.07.2018 în valoare de 

2.508.008,11 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru finanţarea obiectivelor de 
investiţii derulate prin FEADR măsura 7.2 

Consiliul local al comunei Parva, întrunit în şedinţă ordinara în data de 25.08.2020, în prezenţa unui număr 
de 10 consilieri din totalul de 10 consilieri în funcţie 

Având în vedere: 
- Referatul de motivare al Primarului comunei Parva, înregistrat sub nr. 1977 din 19.08.2020; 
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva, 

înregistrat sub nr. 1976 din 19.08.2020, privind necesitatea aprobării solicitării prelungirii scrisorii de garanţie 
bancară Nr.IG183300332/26.07.2018 în valoare de 2.508.008,11 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – 
IFN S.A pentru finanţarea obiectivelor de investiţii derulate prin FEADR măsura 7.2;  

- Contractul de finantare nr. C0720AM00011660600166 incheiat intre AGENTIA PENTRU FINANTAREA 
INVESTITIILOR RURALE si COMUNA PARVA; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Parva, nr. 62 din 15.07.2016 privind instrumentarea proiectului „ 
Modernizare si extindere retea de apa si extindere retea de canalizare in comuna Parva, judetul Bistrita –Nasaud”. 

- Raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr.2031 din 24.08.2020 al: Comisiei studii, activități  economico-
financiare și administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism;  Comisiei  
pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, munca si protectie sociala, protectia 
copilului, activitati sportive si agrement, protectia mediului si turism, servicii publice si comert; Comisiei 
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, agricultură-silvicultură; 

În conformitate cu: 
-Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, măsura 7.2; 
-prevederile art. 4 şi 5 din H.G.R. 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; 

-prevederile art.2 din O.U.G. nr. 9 / 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii 
proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii 
Europene alocate României, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul art. 129 alin (1),  (2)  lit. b), alin (3) lit f), g), alin (4) lit b) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ:  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 ART.1. -Se aprobă solicitarea prelungii scrisorii de garanţie bancară nr.IG183300332/26.07.2018, de la 
21.11.2020 pana la 21.05.2021, în valoare de 2.508.008,11 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A 
pentru finanţarea obiectivelor de investiţii derulate prin FEADR măsura 7.2 - „ Modernizare si extindere retea de 
apa si extindere retea de canalizare in comuna Parva, judetul Bistrita –Nasaud”. 

ART.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Impozite şi Taxe 
Locale,Finanţe-Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva şi Primarul comunei 
Parva.  
 ART.3. -Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă ordinară, cu: 10 voturi „pentru”, din 10 consilieri 
prezenţi. 

ART.4.-Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului general al comunei Parva, cu: 
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- Primarul comunei Parva;  
- Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Parva; 
- A.F.I.R Satu Mare. 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                             CONTRASEMNEAZĂ  
CĂLUŞ TOADER VASILE                                                             Secretar general al comunei, 
                                                                                                                    CĂLUŞ IOAN 
Nr.29 din25.08.2020.     


