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HOTARARE 

privind  aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie bancara  nr. 

IG103306793/07.10.2010 emisa de Fondul de Garantare a Creditului Rural in vederea 

garantarii  avansului pentru implementarea proiectului  integrat  cu 3 actiuni de 

investistitie: “modernizare  6 km. de drumuri comunale in comuna Bunesti judetul 

Suceava;” “canalizare menajera + statie de epurare  in comuna Bunesti”  si 

                     “achizitionarea unui  utilaj    multifunctional ( buldoexcavator)” 

 

 

 

 

                     Consiliul local al comunei Bunesti judetul Suceava: 

                     Avand in vedere   

 - expunerea de motive prezentata  de primarul comunei Bunesti judetul Suceava 

privind necesitatea  aprobarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie bancara  nr. 

IG103306793/07.10.2010  emisă de Fondul de Garantare a Creditului Rural in vederea 

garantarii  avansului pentru implementarea proiectului  integrat  cu 3 actiuni de investistitie: 

“modernizare  6 km. de drumuri comunale in comuna Bunesti judetul Suceava;” “canalizare 

menajera + statie de epurare  in comuna Bunesti”  si  “achizitionarea unui  utilaj    

multifunctional  ( buldoexcavator)” ; 

                 - raportul prezentat de  compartimentul   financiar- contabil din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Bunesti inregistrat la  nr.  2660/ 12.06.2013; 

                - raportul Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local al comunei 

Buneşti, judeţul Suceava; 

                - hotararea Consiliului local al comunei Bunesti  judetul Suceava nr. 24/2010 

privind aprobarea solicitatii unei scrisori de garantie  bancara in valoare de 1614198,30 lei  

pentru finantarea obiectivelor  de investitii  derulate prin FEADR   masura 3.2.2. 

               - hotararea nr. 9/ 28.02.2013 privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de 

garantie bancara  nr. IG103306793/07.10.2010 emisa de Fondul de Garantare a Creditului 

Rural in vederea garantarii  avansului pentru implementarea proiectului  integrat  cu 3 actiuni 

de investistitie: “modernizare  6 km. de drumuri comunale in comuna Bunesti judetul 

Suceava;” “canalizare menajera + statie de epurare  in comuna Bunesti”  si   “achizitionarea 

unui  utilaj    multifunctional ( buldoexcavator) 

               -  prevederile  art. 3 lit. „a”  si art. 4 din  OUG nr. 79/2009 privind reglementarea 

unor masuri pentru stimularea absorbtiei  fondurilor alocate  prin Programul National de 

Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii 

si diversificarii economiei in zonele rurale, cu modificarile si completarile aduse prin OUG nr. 

28/ 2012; 

                -  dispozitiile   art. 4  si ale  anexei  nr. 2  din HGR nr.  1262/ 2009 pentru aprobarea  

Normelor  metodologice de aplicare a OUG nr. 79/ 2009 privind reglementarea unor masuri 

pentru stimularea absorbtiei  fondurilor alocate  prin Programul National de Dezvoltare Rurala  
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pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii 

economiei in zonele rurale, cu modificarile si completarile aduse prin HGR nr. 898/ 2012; 

                  In temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”  alin. (4) lit. „b”  si art. 45 alin. (1) 

din Legea nr. 215/2001  a administratiei publice locale republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE 

 

                    Art. 1. – Se aproba  prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie bancara nr. 

IG103306793/ 07.10.2010 emisa de Fondul de Garantare a Creditului Rural   in valoare de 

1.614.198,30 lei  ( 110 % din valoarea  avansului solicitat)    precum si plata  comisionului 

aferent  pana la data de  29.01.2014  in vederea  garantarii avansului  pentru implementarea 

proiectului integrat   cu 3 actiuni de investistitie: “modernizare  6 km. de drumuri comunale in 

comuna Bunesti judetul Suceava;” “canalizare menajera + statie de epurare  in comuna 

Bunesti”  si  “achizitionarea unui  utilaj    multifunctional  

( buldoexcavator)” 

 

                   Art. 2. -    Primarul comunei Bunesti  judetul Suceava  prin  compartimentul 

financiar- contabil din aparatul de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei  

hotarari.   
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