ROMANIA
CONSILXUL LOCAL AL COMUNEI B F ~ ~ E V T F I
JUDETUL BOTOSANX
telefon: 0231620023; fax: 0231620063; e-mail consiliul braesti@yahoo.com

Privind solicitarea prelungirii valabilitatii Scrisorii de garanlie din partea Fondului National
de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici $i Mijlocii S.A. - IFN pentru Proiectul
,,Refacere ~i modernizare drum comunal DC 68 B, Briie~ti- Vilcele, km 0+000 - 3+250,
comuna B r s e ~ t i ,judetul Boto~ani"

i n temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) ~i celor ale art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea administratiei publice locale nr. 2 1512001, republicatg, cu
modifickile si completgrile ulterioare,
lu8nd act de:
- referatul de aprobare a1 primarului comunei BrFiesti in calitatea sa
de inifiator, kregistrat sub nr. 245 din 20 ianuarie 2014 ;

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate a1 primarului comunei Braesti , kregistrat sub nr.245 din 20
ianuarie 20 13;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
av8nd in vedere prevederile
Contractului de finanfare nr.
C322D011110700001/12.04.2012 pentru acordarea ajutorului financiar
nerambursabil in conditiile Programului Nalional de Dezvoltare Ruralg, incheiat
intre Agentia de Pl5ti pentru Dezvoltare Rural5 gi Pescuit - Romiinia ~i Comuna
Br5e~ti;
in conformitate cu dispozitiile art.36 alin.(2) din Legea administratiei
publice locale nr.2151200 1 cu modificsrile si completiirile ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI B-STI

adopt; prezenta hotiirire

ART.l- Se aprobg solicitarea prelungirea valabilit2tii Scrisorii de garanfie
nebancar: din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi
Mici ~i Mijlocii S.A. - IFN, cu 9 (nou5) luni pentru Proiectul ,,Refacere ~i
modernizare drum comunal DC 68B, Braesti - Vdlcele, km 0+000 - 3+250,

comuna Brze~ti,judetul ~ o t o ~ a n iin
"

cuantum de 1.980.000 lei reprezentdnd 110%

din valoarea avansului i n sumi de 1.800.000 lei.

ART.2- Primarul Comunei Brzegti , prin aparatul de specialitate va duce
la indeplinire prevederile prezentei hotarari
ART.3-

.

Prezenta hotzrire se comunici, i n mod obligatoriu,

prin

intermediul secretarului comunei, in termenul previzut de lege, Primarului
comunei Briegti ~iPrefectului judetului Botosani

.

public5 prin afisare la sediul primariei

.
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Brge~ti

Nr. 1 din 20 ianuarie 2014
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