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HOTĂRÂREA nr. 32/2021

           privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. IG183300140
/05.04.2018 de la FGCR  IFN SA   in valoare de 1.112.055,0 lei in vederea garantarii
obligatiilor de plata a avansului de 1.112.055,0 lei  pe o perioadă  de maxim 6 luni din
fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat - „ REABILITARE SI
MODERNIZARE  CAMIN  CULTURAL  IN  LOCALITATEA  PADURENI,  COMUNA
PADURENI, JUDETUL VASLUI”

Avand in vedere:

- necesitatea prelungirii Scrisorii de Garantie  nr. IG183300140  /05.04.2018 de la
FGCR   IFN  SA    in  valoare  de  1.112.055,0  lei  in  vederea  garantarii
obligatiilor  de  plata  a  avansului  de  1.112.055,0  lei a  proiectului  intitulat:
„ REABILITARE SI  MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA
PADURENI, COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI;

- Referatul de aprobare  a  primarului comunei Pădureni  în calitatea sa de inițiator,
înregistrat sub nr. 3007/ 06.07.2021 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;

- Proiect de hotărâre  privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie
nr. IG183300140  /05.04.2018 de la FGCR  IFN SA   in valoare de 1.112.055,0 lei in
vederea  garantarii  obligatiilor  de  plata  a  avansului  de  1.112.055,0  lei   pe  o
perioadă   de  maxim 6 luni  din  fonduri  nerambursabile  pentru  implementarea
proiectului intitulat - „ REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL
IN LOCALITATEA PĂDURENI, COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI; 

a) 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;

b) 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;



având la bază 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 administrative;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrative cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al Comunei Pădureni  , judeţul Vaslui;

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1. Se aproba solicitarea prelungirii până la data de 13.04.2022 a Scrisorii de
Garantie   nr.  IG183300140 /  05.04.2018 în vederea garantarii  obligatiilor  de plata  a
avansului  de   1.112.055,00  lei   din  fondurile  nerambursabile  pentru  implementarea
proiectului  intitulat:  “  REABILITARE  SI  MODERNIZARE  CAMIN  CULTURAL  IN
LOCALITATEA  PADURENI,  COMUNA  PADURENI,  JUDETUL  VASLUI” in  baza
contractului de finatare NR.  C0760CN00011713900295 din 13.10.2017  , in favoarea
Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

Art. 2 Aprobă numărul de maxim 6  luni de valabilitate a Scrisorii de garanţie.
Art. 3  Aprobă  data  limită  a  valabilităţii  Scrisorii  de  garanţie,  respectiv

13.04.2022. 
         Art. 4. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al
comunei Pădureni   în  termenul  prevăzut  de  lege,  primarului  comunei  Pădureni  ,
Instituţiei  Prefectului județului Vaslui  și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www. comunapadureni.ro.

Pădureni, 7 iulie 2021

                        

            Preşedinte de şedinţă                                                             Contrasemnează                

              Consilier    local                                            Secretar  general UAT Pădureni            

               Sandu Andrian                                                                 Munteanu Mirela

        

                                                                                            

Adoptata astazi  07.07.2021 în sedinţă extraordinară

Cu un numar de   11  voturi”pentru”, din   11 consilieri prezenti la sedinta.




