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HOTĂRÂREA   Nr. 84 /2019 
privind  aprobarea  solicitarii prelungirii scrisorii de garanție de la Fondul de Garantare  a 
Creditelor Rurale(FGCR) și plata comisionului aferent datorat în vederea garantării 
avansului pentru Proiectul ,,Înființare și dotare Grădiniță în localitatea Ilba, comuna 
Cicîrlău, județul Maramureș ’’   

  
  Consiliul Local al   comunei Cicârlău, judetul Maramures, având în vedere  prevederile : 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
       d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia 
publică;  
       e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislative  pentru eleborarea 
actelor administrative ;  
                  f)  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;  

Luând act de :  
 -Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Comunei Cicârlău; 

-Raportul de aprobare al  proiectului nr. 7363/2019, raportul compartimentului de resort nr. 
7364/2019 si referatul compartimentului de specialitate 7365/2019 ;           
 - HCL nr. 42/2017 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garanție de la Fondul de Garantare a 
Creditelor Rurale (FGCR) și plata comisionului datorat în vederea garantării avansului pentru 
Proiectul  ,, Înființare și dotare Grădiniță în localitatea Ilba, comuna Cicîrlău, județul Maramureș ’’   
- HCL  nr. 30/2019 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2019;   
- HCL  nr. 52/2019 privind  aprobarea  solicitarii prelungirii scrisorii de garanție de la Fondul de 
Garantare  a Creditelor Rurale(FGCR) și plata comisionului aferent datorat în vederea garantării  

avansului pentru Proiectul ,,Înființare și dotare Grădiniță în localitatea Ilba, comuna Cicîrlău, 
județul Maramureș ’’   

 În temeiul: art. 82, alin 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, art. 139, 
alin.3, lit a, coroborat cu art. 196, alin 1, lit b, art. 197 alin 2 din OUG nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ 
 

HOTĂRĂSTE  
 

Art.1. Aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție de la Fondul de Garantare a 
Creditelor Rurale (FGCR) pe o durată de 90 de  zile   , în vederea garantării avansului pentru 
Proiectul ,, Înființare și dotare Grădiniță în localitatea Ilba, comuna Cicîrlău, județul 
Maramureș ” 
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Art.2. Se aprobă plata comisionului datorat pentru prelungirea scrisorii de garanție 
prevăzută în art. 1  în valoare de 975 lei.  

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează dl. Sorin LUPȘE, 
Primarul Comunei Cicârlău. 
 

Art. 4   Prezenta hotărâre se comunică: 
          -  Prefectului Judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate   
          -  Primarului Comunei Cicârlău, 
          - Compartimentului Achizitii publice și Managementul proiectelor  din cadrul Primăriei 
Comunei Cicârlău  ; 
 -  Compartimentului contabil  
 - FGCR 
            -   Secretarului comunei pentru aducere la cunoștință publică prin publicarea pe pagina 
de internet la adresa www.comunacicirlau.ro.  
 
 
 

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ             CONTRASEMNAT SECRETAR COMUNĂ 

  Ioan BLEDEA         Georgela POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. consilieri 13, Prezenți 9, Voturi pentru 9 
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