R.OTTANgA
.IUDH,TUL SUCEAVA
C&MUNA PEffi'NA
CGNSILEUL LffiCAt

HOTARARE
privind aprobarea solicitlrii unei scrisori de garantare
in valoare de 181.500,00 lei /ron de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru
Intreprinderile Mici si Mijlocii pentru finan{area obiectivului de investitii,,Reahilitare,
modernizare qi dotare clmin cultural sat Putna, comuna Putna, jude{ul Suceavar', derulat
?n eadrul P.N.D.R" - misura 41322 derulat prin Asocia{ia GAL Sucevi{a

Consiliul local al comunei Putna, Judeful Suceava;
Av0nd in vedere :
*expunerea de motive a primarului comunei Putna, judelul Suceava
;
-Hotdr6rea Consiliului local Putna nr. 47 din 28.06.2013 privind aprobarea instrumentlrii
proiectului de investifie: "Reabilitare, modernizare gi dotare cdmin cultural, sat putna, colnuna
Putna, judelul Suceava"

- Programul Nalional pentru Dezvoltare Rurald

-

20CI7- 2013 m6sura

41 322.;

Prevederile art. 4 gi 5 din Hot5r0rea Guvernului Romdniei nr.126212009 pentru

aprobarea Normelor Metodologice de apliocare a OUG nr" 7912009 privind reglementarea unor

mdsuri pentru stimularea absorbliei fondurilor alocate prin Programul Nalional de Dezvoitare
Rural6 pentru renovarea pi dezvoltarea spa{iului rural prin cre$terea calitalii vie{ii qi diversificdrii
economiei in zonele rurale;
-Dispozifiil e art. 2 din Ordonanfa de Urgenl6 a Guvernului Rom6niei nr. 9DAfi privind
aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare in domenii

prioritare in economia rorndneascd, finanlate din instrumentele structurale ale

U.E.

alocate

Romdniei

fn conformitate cu prevederile art.36 alin.(4) lit.(b) si ale art.45 alin.(2) lit.(b) din Legea

nr. 21512001 a administrafiei publice locale, republicatS , cu modificdrile gi completiriie
ulterioare-

HOTAnA$rE:
Art.l. Se aprobd

solicitarea unei scrisori de garanfie

in

valoare

de

1

81

.500,00

lei/ron de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii

pentru finanfarea obiectivului de investifii derulat prin P.N.D.R.
Masura 41 322-,,Renovarea,
dezvoltarea satelor, imbunltdfirea serviciilor de bazd pentru economia qi
popula{ia rural6 gi
punerea in valoare a moqtenirii rurale" implementat prin Asocia{ia
GAL Sucevifa * putna:
"Reabilitare, modernizare gi dotare c6min cultural, sat Putna, comuna putna, jude{ul
Suceava,,,
Art'2 Primarul comunei Putna gi compartimentul contabilitate,buget finanle,impozite qi

taxe, atribuire contracte achizilii publice,din aparatul de specialitate al primarului
comunei
Putna,jude{ul Suceava, vor aduce laindeplinire prevederile prezentei hotir6ri.

Art.3 Prezenta hotSrdre se comunicd Institufiei Prefectului- judelul
efectudrii controlului legalit[fii precum qi A.p.D.R.p.

PELE$H,BENTE,

Suceava ?n vederea

Coxrtr&semn!

Secretar

e*nil,
IISUneIe

CA
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