
JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI LISA

HOTARAREA NR.33
din 19.06.2015

- privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie pentru restituirea avansului in
valoare de 194.700 lei de Ia Fondul de Garantare a Creditutui Rurat pentru finantarea
obiectivului "Dotarea cu o autospeciala de prima interuentie pentru situatii de urgenta a
seruiciului pentru situatii de urgenta, comuna Lisa, judettll Brasov"

coNslLluL LocAl nl couutrtEt LtsA, JUDETUL enAsov irtr"rit'ir ."o'nt, o"
indata in data de 19.06.2015,

Avand in vedere :
. Expunerea de motive prezentata de Primarul Comunei Lisa privind necesitatea

aprobarii solicitarii unei scrisori de garantie pentru restituirea avansului in
valoare de 194.700 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru
finantarea obiectivului de investitii derulat prin FEADR masura 322.. Hotararea Consiliului Local al Comunei Lisa nr. 51 din 15.12.2014 privind
aprobarea implementarii proiectului "Dotarea cu o autospeciala de prima
interventie pentru situatii de urgenta a serviciului pentru situatii de
urgenta, comuna Lisa, judetul Brasov" in cadrul Programului National de
Dezvoltare Rurala - Masura 322;

lindnd cont de :
- Prevederile Programului National de Dezvoltare Rurala - Masura 322;- Prevederile art. 4 si 5 din H.G. nr. 126212009 pentru aprobarea Normelor

Metodologice de aplicare ale O.U.G nr.79l20Og privind reglementarea unor masurl
pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Piogramului National de
Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea
calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale;- Prevederile H.G. nr.45412011, pentru modificarea si completarea Normelor
Metodologice de aplicare ale O.U.G nr.79t2OOg privind regldmcntaT€a uhor-m.asuri
pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de
Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea
calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, aprobate prin H.G. nr.
1262t2009:

- Prevederile art. 2 din O.U.G nr.912010 privind aprobarea Programului de
sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia
romaneasca, inaintate de instrumentele structurael ale U.E. alocate Romaniei.
ln conformitate cu prevederile art. 36 alin. 4 lit. b si ale art. 45 alin. 2 lit. b dinLegea nr. 21512001 privind administratia publica ldcala republicata.

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba solicitarea unei scrisori de garantie pentru restituirea avansului, in
valoare de 194.700 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru
finantarea obiectivului "Dotarea cu o autospeciala de prima interventie pentru
situatii de urgenta a serviciului pentru situatii de urgenta, comgna Lisa,



judetul Brasov" in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala - derulate
prin PNDR - Masura 322.
Art.2 Primarul Comunei Lisa si Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului
de specialitate al primarului Comunei Lisa, judetul Brasov vor duce la indeplinire
prevederi le prezentei hotarari.
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