
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 unei scrisori de garanţie bancară în valoare de243.100 lei de la 

Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru finanţarea obiectivelor de 

investiţii derulate prin FEADR măsura 413.313 

 

Consiliul local al comuneiParva întrunit în şedinţă ordinara din data de 19.06.2015 în 

prezenţa a 7 consilieri locali din totalul de 11în funcţie. 

Având în vedere: 

-Expunerea de motive a Primarului comunei Parva, înregistrată sub nr.  1991 din 

04.06.2015; 

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului,înregistrat sub nr. 1990 din 04.06.2015, privind necesitatea aprobării solicitării unei 

scrisori de garanţie bancară în valoare de 243.100lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – 

IFN S.A pentru finanţarea obiectivelor de investiţii derulate prin FEADR măsura 413. 313;  

-Hotărârea Consiliului local al comunei Parva, nr. 37 din 15.11.2012 privind instrumentarea 

proiectului „REABILITARE CENTRU TURISTIC IN PARVA, JUD. BISTRITA-NASAUD” 

- Raportul favorabil/nefavorabil nr.2186 din 19.06.2015 al Comisiei Studii,Activitati 

Economico-Financiare si Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei, Amenajarea 

Teritoriului si Urbanism; 

În conformitate cu: 

-Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2004 – 2013, măsura 413.313 

-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; 

 Întemeiulprevederilorart.36 alin.(1) şi (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „b”, art.45, art.115 alin.(1) 

lit”b” şi art 126 din Legeaadministraţieipublice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificărileşicompletărileulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 ART.1.-Se aprobăsolicitareauneiscrisori de garanţiebancarăînvaloare de 243.100 lei de la 

Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A pentrufinanţareaobiectivelor de 

investiţiiderulateprin FEADR măsura 413.313 - „REABILITARE CENTRU TURISTIC IN 

PARVA, JUD. BISTRITA-NASAUD”. 

ART.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezenteihotărâri se 

încredinţeazăcompartimentulcontabilitate din cadrulaparatului de specialitate al 

PrimaruluicomuneiParva,şiPrimarulcomuneiParva. 

 ART.3.-Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă ordinara, cu: 7 voturi „pentru”, din 

11consilieri in functie. 

ART.4.-Prezenta hotărâre se vacomunica, pringrijasecretaruluicomuneiParva, cu: 

- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud; 

- Primarul comunei Parva, 

- Compartimentulcontabilitate din cadrulPrimărieiParva, 

- A.F.I.R. Satu Mare. 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 

CONSILIER LOCAL             SECRETAR, 

CalusToader -VasileCalusIoan 
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