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HOTĂRÂREA 
Nr.43  din  15.06.2017 

 
privind solicitarea scrisorii de garanție de restituire a avansului in favoarea AFIR de la Fondul de 
Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN S.A. pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul 
„MODERNIZARE, RENOVARE SI DOTARE CASA DE CULTURĂ “VASILE CONȚIU” finanţat în cadrul PNDR, 
Măsura 7.6. 
 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 15.06.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 109  din  
07.06.2017, conform prevederilor art. 39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 
30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 
consiliilor locale, 
Analizând:  

Expunerea de motive cu nr.2826 din 06.06.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  solicitarea scrisorii 
de garanție de restituire a avansului in favoarea AFIR pentru proiectul “Modernizare, renovare si dotare 
Casa de Cultură Vasile Conțiu”; 
Hotărârea Consiliului Local a comunei Rîciu  nr. 76 din 15.12.2015 privind aprobarea investiţiilor din cadrul 
proiectului „MODERNIZARE, RENOVARE SI DOTARE CASA DE CULTURĂ VASILE CONȚIU” finanţat în cadrul 
PNDR, Măsura 7.6;  
HOTĂRÂREA nr. 25 din 30 martie 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei 
Rîciu şi a  angajamentelor legale pe anul 2017; 
Luand în considerare prevederile: 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 (*actualizată*) privind reglementarea unor măsuri 
pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural 
prin creşterea calităţii vieţii şi diversificarea economiei în zonele rurale cu modificările ulterioare; 
Art. 4 şi art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 
nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin PNDR; 
Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   



În temeiul art. 36, alin. (1), alin. 2 , lit. b), alin. (4) lit. b); art. 36 alin.(9) şi art. 45, alin. 2 din  Legea nr. 215 
din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei 
Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art. 1 Se aprobă solicitarea scrisorii de garanţie de restituire a avansului in favoarea AFIR în valoare de 
884.473,67 lei de la de la Fondul de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN S.A. pe o perioadă de 28 luni, 
pentru derularea investiţiilor din cadrul proiectului „MODERNIZARE, RENOVARE SI DOTARE CASA DE 
CULTURĂ VASILE CONȚIU” finanţat în cadrul PNDR, Măsura 7.6; 
Art. 2 Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie este de 28 luni, prima lună fiind luna iunie anul 2017, 
ultima lună fiind luna septembrie, anul 2019; 
Art. 3 Suma aferentă plăţii comisionului pentru emiterea scrisorii de garanţie se va suporta din fonduri 
proprii; 
Art. 4 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Rîciu; 
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de 
lege:  
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Trezoreriei Tg. Mureş; 
 Fondului de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN S.A; 
 AFIR; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea 
pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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