
ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                   

H O T Ă R Â R EA  Nr.69
din 9 august 2017

privind aprobarea solicitării unei scrisori de garantare bancară în valoare de
2.264.961,00 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanțarea 

obiectivelor derulate prin AFIR – sub-măsura 7.2

          Consiliul Local al Comunei Livezeni,județul Mureș,

          Având în vedere:
          Expunerea de motive a primarului comunei Livezeni înregistrată sub nr.3253/08.08.2017,
         Raportul compartimentului de specialitate al Primarului comunei Livezeni, înregistrat sub nr. 
3151/01.08.2017 privind necesitatea aprobării solicitării unei scrisori de garanție bancară în valoare de 
2.264.961,00 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanțarea obiectivelor de investiții 
derulate prin AFIR sub-masura 7.2,
       Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Livezeni,
       Hotărârea Consiliului Local Livezeni nr. 30 din 1 septembrie 2016 privind aprobarea implementării 
proiectului „Sistem de canalizare ape uzate în localitatea Livezeni, comuna Livezeni, județul Mureș”
      Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 -2020, sub-măsura 7.2 – Investiții în crearea și 
modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, - infrastructură apă-apă uzată
       Potrivit Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative,republicată,
    In temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit.b),art. 45 alin.(2) lit.b) și  art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
                                                           
                                                                 H O T Ă R Ă Ș T E:

      Art.1.Se aprobă solicitarea unei scrisori de garanție bancară în valoare de 2.264.961,00 lei de la Fondul 
de Garantare a Creditului Rural pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin AFIR sub-măsura 7.2
”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, din cadrul proiectului „Sistem de 
canalizare ape uzate în localitatea Livezeni, comuna Livezeni, județul Mureș” pentru acoperirea in procent de 
100%  a avansului prevăzut in contractul de finantare nr. C0720AN00021672800384/29.05.2017.

       Art.2.Suma aferenta plăţii comisionului pentru emiterea scrisorii de garanţie bancara, de 23.782,09 lei, se 
va suporta din fonduri proprii.

      Art.3.Primarul comunei Livezeni și compartimentul contabilitate din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Livezeni, județul Mureș vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     Art 4.Prezenta hotărâre se comunică:
            - Instituției prefectului județului Mureș
          -Primarului comunei Livezeni

           - Compartiment contabilitate
           -Afișare  spre cunoștință  publică
     

  PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                                                        Contrasemnează,                               
             Balizs  Elisabeta                                                                                       Secretar       

                                                                                                                          Hangan Aurelia


