
                 ROMANIA                                                                                                                  
JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL PARVA

HOTARARE
privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN 
pentru implementarea proiectului “Infrastructura de prevenire si protectie 

impotriva inundatiilor in comuna Parva” Masura 125E 

Consiliul Local al comunei Parva, jud. Bistrita Nasaud, ales in baza Hotararii nr.16 / 21.06.2012 , intrunit 
in sedinta extraordinara in data de 17.03.2014, in prezenta unui numar de 7 consilieri din totalul de 11 

consilieri in functie

Avand in vedere:
- Expunerea de motive nr.815 din 14.03.2014   a primarului Comunei Parva, jud. Bistrita 
Nasaud, la Proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii unei  Scrisori de garantare de la 
FNGCIMM SA IFN in valoare de  2.860.000   lei,  in vederea garantarii  obligatiilor de plata a 
avansului  de  2.600.000  lei  din  fondurile  nerambursabile  pentru  implementarea  proiectului 
intitulat ”INFRASTRUCTURA  DE  PREVENIRE  SI  PROTECTIE  IMPOTRIVA 
INUNDATIILOR  IN  COMUNA PARVA”  Judetul  Bistrita  Nasaud,  in  baza  contractului  de 
finantare nerambursabila nr.  C125E021160600032/30.08.2012 si actele aditionale ulterioare,  in 
favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.
- raportul nr.814  din 14.03.2014  intocmit de d-na Singiorzan Catalina referent III
- Prevederile  Ordonantei  de  Urgenta  nr.  79/2009  privind  reglementarea  unor  masuri  pentru 
stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea 
si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale;
- H.G.  nr.  1262/2009  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicarea  Ordonantei  de 
Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei fondurilor alocate 
prin Programul National de Dezvoltare Rurala;
- Prevederile  art.20  alin.(3)  din  OUG  nr.  79/2009  privind  gestionarea  fondurilor  comunitare 
nerambursabile  provenite  din Fondul  European de garantare agricola,  Fondul European Agricol  de 
Dezvoltare Rurala,  coroborat  cu prevederile  art.56 alin.(2) din regulamentul  (CE) nr.  1974/2006 al 
comisiei din 15.12.2006 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului  privind  sprijinul  pentru  dezvoltare  rurala  acordat  din  FEADR,  cu  modificarile  si 
completarile ulterioare;
- Avizul  favorabil/nefavorabil  nr.834 din 17.03.2014 al  Comisiei  Studii,Activitati  Economico-
Financiare  si  Administrarea  Domeniului  Public  si  Privat  al  comunei,  Amenajarea  Teritoriului  si 
Urbanism;
In temeiul prevederilor art. 36, alin.(1), alin(2) lit „b”, alin(4) lit.„b”, ,art.39 alin.(2), art. 45 alin (2) 

lit.”b” si art.115 alin.(1) lit”b” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata,cu 
modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 
2.860.000  lei,  in vederea garantarii  obligatiilor de plata a avansului de  2.600.000 lei  din fondurile 
nerambursabile  pentru  implementarea  proiectului  intitulat  ”INFRASTRUCTURA  DE 
PREVENIRE  SI  PROTECTIE  IMPOTRIVA INUNDATIILOR  IN  COMUNA PARVA”  Judetul 
Bistrita  Nasaud,  in  baza  contractului  de  finantare  nerambursabila  nr. 
C125E021160600032/30.08.2012 si actele aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei de Plati pentru 
Dezvoltare Rurala si Pescuit. 

Art.2. Primarul Comunei Parva, jud. Bistrita-Nasaud, va duce la indeplinire prevederile prezentei 
HOTARARI.

Art.3   Prezenta hotarare a fost adoptata cu voturi  7„pentru”, din 11 consilieri in functie;



Art. 4  Prezenta hotarare se va comunica: 
- Primarului comunei PARVA in vederea ducerii la indeplinire, 
-  FNGCIMM SA IFN, 
-  APDRP, 
-  Institutiei Prefectului judetului BISTRITA NASAUD

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA 
      CONSILIER LOCAL                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
             Birte Natu                                                                                          SECRETAR,
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Nr.   ____  din 17.03.2014.


