
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 49 
Din 17.08.2021

Privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantare 
la FNGCIMM SA IFN nr. 280/11.07.2017

Consiliul Local al Comunei Băiuţ, jud. Maramureş, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 17.08.2021;

Având în vedere referatul de aprobare prezentat de dna primar Maciuc Viorica, 
proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Băiuţ şi raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană 
a autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ca urmare a necesităţii prelungirii pana la data de 24.11.2022 a Scrisorii de garantare 
de la FNGCIMM SA IFN nr.’ 280/11.07.2017 in suma de 1.000.000 lei in vederea garantării în 
procent de 100% a obligaţiilor de plată a avansului de 1.000.000 lei din fondurile 
nerambursabile pentru implementarea proiectului “ MODERNIZARE CĂMINE 
CULTURALE ÎN COMUNA BĂIUŢ, JUDEŢUL MARAMUREŞ” corn. Băiuţ, jud. 
Maramureş, în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. 
C0760CM00031562600129/09.11.2016 şi actele adiţionale ulterioare, în favoarea Agenţiei 
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.;

Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;

în temeiul art. 129 alin. (1 ) alin. 2 lit .b şi alin. 4 lit. „d„ şi „e„ şi art. 139 alin. (3 ) 
litera „ d „ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Se aprobă solicitarea prelungirii până la data de 24.11.2022 a Scrisorii de 
garantare de la FNGCIMM SA IFN nr. 280/11.07.2017 în sumă de 1.000.000 lei în vederea 
garantării în procent de 100% a obligaţiilor de plată a avansului de 1.000.000 lei din fondurile 
nerambursabile pentru implementarea proiectului “MODERNIZARE CĂMINE 
CULTURALE ÎN COMUNA BĂIUŢ, JUDEŢUL MARAMUREŞ” corn. Baiut, jud. 
Maramureş, în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. 
C0760CM00031562600129/09.11.2016, şi actele adiţionale ulterioare, în favoarea Agenţiei 
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;

Art. 2 Se aprobă plata sumei de 6000 de lei reprezentând comisionul de prelungire a 
Scrisorii de garanţie la FNGCIMM SA IFN nr. 280/11.07.2017.



Art.3. Se împuterniceşte dna Maciuc Viorica -  Primar al comunei Băiuţ, jud. 
Maramureş, cu ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
Administrativ:

- Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ
Biroului contabilitate - administrativ din cadrul primăriei

- F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N.
Cetăţenilor prin afişare

- Dosar
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Cvorum: fZ voturi pentru,_____voturi împotrivă
Ş' _abţineri din fC consilieri prezenţi în total 11 consilieri


