
ROMANIA                                                                                                                        
JUDETUL BISTRITA NASAUD  
CONSILIUL LOCAL PARVA 

HOTARARE 
 

Privind solicitarea prelungirii Scrisorii de Garantie de la Fondul de Garantare a Creditului Rural, in 
conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei: ”Dezvoltarea locala in comuna Parva, 
judetul Bistrita Nasaud” 
 
Consiliul Local al comunei Parva, intrunit in sedinta ordinara in data de 06.07.2012, in prezenta unui numar de 10 
consilieri din totalul de 11 consilieri in functie  
Avand in vedere: 

- Contractul de finantare nr. C 322040860600034/18.06.2009 incheiat cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si 
Dezvoltarii Rurale – APDRP  

- 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 

- Expunerea de motive nr.2001  din  02.07.2012 intocmita de domnul Strugari Ioan- primarul comunei       
Parva prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari; 

- Raportul nr.2000/02.07.2012 intocmit de d-soara Vartolomei Saveta-referent de specialitate III; 
- Avizul favorabil/nefavorabil nr.2050 din 06.07.2012 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 si 2 lit (b), alin. 4 lit. (c), alin.6 pct.13,art.39 alin.1  si ale art. 45, alin. 1 si 
alin 2-lit. (b), din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

CONSILUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
HOTARASTE: 

 
Art. 1  Se aproba Solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garantie cu nr. IG113300876/15.04.2011 eliberata de 

Fondul de Garantare a Creditului Rural, in conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2009, in favoarea 
APDRP, pentru valoarea de 3.300.000 lei destinata acoperirii in proportie de 110% a sumei de 3.000.000 lei, 
solicitata ca avans conform Contractului de finantare nerambursabila incheiat cu Agentia de Plati pentru 
Dezvoltare Rurala si Pescuit, destinata realizarii investitiei ”Dezvoltarea locala in comuna Parva, judetul 
Bistrita Nasaud” 

Art. 2   Se aproba plata catre Fondul de Garantare a Creditului Rural a unui comision de 0,05% / luna din valoarea 
scrisorii de garantie. 

Art. 3  Prezenta hotarare se va comunica:  
-Primarului comunei PARVA in vederea ducerii la indeplinire,  
-Fondului de Garantare a Creditului Rural,  
-APDRP  
-Institutiei Prefectului judetului BISTRITA NASAUD 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                 CONTRASEMNEAZA,  

                                 Singiorzan I.Vasile                                            SECRETAR, 
 Calus Ioan 
 
Nr. 23 din06.07.2012 



 
               ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 
Nr. 2000 / 02.07.2012 
 
RAPORT 

 
Privind solicitarea prelungirii Scrisorii de Garantie de la Fondul de Garantare a Creditului Rural, in 
conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei: ”Dezvoltarea locala in comuna Parva, 
judetul Bistrita Nasaud” 

 
 Subsemnata Vartolomei Saveta-referent de specialitate III: 
 

 Avand  în vedere : 
  

- Contractul de finantare nr. C 322040860600034/18.06.2009 incheiat cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si 
Dezvoltarii Rurale – APDRP  

- 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 

- Expunerea de motive nr.2001  din  02.07.2012 intocmita de domnul Strugari Ioan- primarul comunei       
Parva prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari; 

- Raportul nr.2000/02.07.2012 intocmit de d-soara Vartolomei Saveta-referent de specialitate III; 
- Avizul favorabil/nefavorabil nr.2050 din 06.07.2012 al Comisiei Studii, Activitati Economico-Financiare si 

Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei, Amenajarea Teritoriului si Urbanism 
- prevederile art. 36, alin. 1 si 2 lit (b), alin. 4 lit. (c), alin.6 pct.13,art.39 alin.1  si ale art. 45, alin. 1 si alin 2-lit. 

(b), din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

 
      CONSTAT: 
 
 Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care: 
 Sa se aprobe Solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garantie cu nr. IG113300876/15.04.2011 eliberata de 

Fondul de Garantare a Creditului Rural, in conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2009, in favoarea 
APDRP, pentru valoarea de 3.300.000 lei destinata acoperirii in proportie de 110% a sumei de 3.000.000 lei, 
solicitata ca avans conform Contractului de finantare nerambursabila incheiat cu Agentia de Plati pentru 
Dezvoltare Rurala si Pescuit, destinata realizarii investitiei ”Dezvoltarea locala in comuna Parva, judetul 
Bistrita Nasaud” 
Sa se aproba plata catre Fondul de Garantare a Creditului Rural a unui comision de 0,05% / luna din 
valoarea scrisorii de garantie. 

 
 
 Intocmit , 
Vartolomei Saveta     
 
 



 
               ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 
Nr. 2001 / 02.07.2012 
 
            EXPUNERE DE MOTIVE 

 
Privind solicitarea prelungirii Scrisorii de Garantie de la Fondul de Garantare a Creditului Rural, in 
conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei: ”Dezvoltarea locala in comuna Parva, 
judetul Bistrita Nasaud” 

 
 Subsemnatul  Strugari Ioan-primarul comunei Parva: 
 

 Avand  în vedere : 
- Contractul de finantare nr. C 322040860600034/18.06.2009 incheiat cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si 

Dezvoltarii Rurale – APDRP  
- 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 

- Expunerea de motive nr.2001  din  02.07.2012 intocmita de domnul Strugari Ioan- primarul comunei       
Parva prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari; 

- Raportul nr.2000/02.07.2012 intocmit de d-soara Vartolomei Saveta-referent de specialitate III; 
- Avizul favorabil/nefavorabil nr.2050 din 06.07.2012 al Comisiei Studii, Activitati Economico-Financiare si 

Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei, Amenajarea Teritoriului si Urbanism 
- prevederile art. 36, alin. 1 si 2 lit (b), alin. 4 lit. (c), alin.6 pct.13,art.39 alin.1  si ale art. 45, alin. 1 si alin 2-lit. 

(b), din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

 
 
 
           MOTIVEZ: 
 
 Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care: 
 Sa se aprobe Solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garantie cu nr. IG113300876/15.04.2011 eliberata de 

Fondul de Garantare a Creditului Rural, in conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2009, in favoarea 
APDRP, pentru valoarea de 3.300.000 lei destinata acoperirii in proportie de 110% a sumei de 3.000.000 lei, 
solicitata ca avans conform Contractului de finantare nerambursabila incheiat cu Agentia de Plati pentru 
Dezvoltare Rurala si Pescuit, destinata realizarii investitiei ”Dezvoltarea locala in comuna Parva, judetul 
Bistrita Nasaud” 
Sa se aproba plata catre Fondul de Garantare a Creditului Rural a unui comision de 0,05% / luna din 
valoarea scrisorii de garantie. 

 
 
 Intocmit primar, 
                STRUGARI IOAN 
 



 
               ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 
Comisia  Studii,Prognoze,Buget-Finante 
Administrarea Domeniului Public si 
Privat al Localitatii,Amenajarea Teritoriului 
Si Urbanism. 
Nr. ____/ ________2012 
 
RAPORT 
asupra hotărârii (proiect)  

 
Privind solicitarea prelungirii Scrisorii de Garantie de la Fondul de Garantare a Creditului Rural, in 
conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei: ”Dezvoltarea locala in comuna Parva, 
judetul Bistrita Nasaud” 

 
 In sedinţa  Comisiei Studii,Prognoze,Buget-Finante,Administrarea Domeniului Public si 
Privat al Localitatii.de pe lângă Consiliul Local al comunei Parva potrivit art.44(1), art.53(4)  şi (5) 
din Legea 215/2001 a administratiei publice locale cu modificările si completările ulterioare, azi 
___________2012, am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 
 

 Acesta se încadrează în: 
  
  
 
 
      H O T A R A S T E: 
 
Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului local în 
forma propusă  de iniţiator cu un număr de_______voturi „pentru”,____ „împotrivă „şi ________„abţineri” de 
la vot din totalul de___prezenti. 
 
 
              PPRESEDINTE  ,                                                                  SECRETAR, 
                                 Singiorzan I.Vasile                                                          Calus Toader- Vasile 
 
 


