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 HOTĂRÂREA nr. 22 /2021

privind  aprobarea  prelungirii duratei contractului de finantare nerambursabila nr  C
1920072R201613901904 din 04.09.2018 incheiat   cu AFIR,  cu 12 luni , pana pe data de 04.09.2022,
pentru finalizarea implementarii Proiectului “ “POD  METALIC  PUNCT  PASCAL  SI  BOTEZ  ÎN  SAT
VĂLENI, COMUN PĂDURENI, JUDETUL  VASLUI“

Având în vedere:

 contractul de finanţare nr. C 1920072R201613901904 din 04.09.2018 încheiat între A.F.I.R
– România şi Comuna PADURENI,

 Scrisoarea  de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural  SA (F.G.C.R–
IFNSA ) nr. IG203300077/28.02.2020  pentru restituirea  avansului;

 prevederile  O.U.G.  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  si  diversificării
economiei în zonele rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

 prevederile H.G.  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  Ordinul  Ministrului  Agriculturii  şi  Dezvoltării  Rurale  nr.  269/2012  pentru
aprobarea nivelului comisioanelor de garantare;

 prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

 prevederile  Legii  nr.  500/2002 privind finanţele  publice,  cu modificările  şi  completările
ulterioare;

 prevederile Legii nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public,  cu
modificările şi completările ulterioare;

 prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,  cu
modificările şi completările ulterioare;
Referatul  de  aprobare nr.    2113 din 19.05.2021   a   primarului  comunei  Pădureni   în
calitatea sa de inițiator,  calitate acordată de prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța



de  urgență  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind Codul  administrativ,  îndeplinind  condiția
prevăzută la art. 136 alin. (3) lit. a) din același act normativ;

 raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, îndeplinind
condiția de la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ;

 avizul favorabil al comisiei de specialitate, îndeplinind condiția de la art. 136 alin. (8) lit. c)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În  conformitate  cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit a si lit. b), respectiv cele
ale art. 139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,

Consiliul local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui

HOTĂRĂŞTE :

  Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de finantare  nerambursabilă nr  C
1920072R201613901904 din 04.09.2018 incheiat   cu AFIR,  cu 12 luni , pana pe data de 04.09.2022,
pentru finalizarea implementarii Proiectului “ “POD  METALIC  PUNCT  PASCAL  SI  BOTEZ  ÎN  SAT
VĂLENI, COMUN PĂDURENI, JUDETUL  VASLUI“

            Art. 2 Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3  Prezenta hotărâre se va comunica:

- Instituţiei Prefectului – judeţul VASLUI ;
- Domnului DIACONU TEMISTOCLE – primarul comunei PADURENI.

                            
Pădureni, 25 mai 2021

                  Preşedinte de şedinţă                                                                                 Contrasemnează                
                       Consilier  local                                                              Secretar  general    comuna Pădureni         
                       SANDU ANDRIAN         Munteanu Mirela 
                                                                                                      

Adoptata astazi  25 mai 2021  în sedinta ordinara

Cu un numar de   12 voturi”pentru”, din   12  consilieri prezenti la sedinta.




