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H O T Ă R Â R E 

 
referitor la modificarea HCL nr.4/2017 privind aprobarea accesarii unei scrisori de 

garantie bancara pentru restituirea avansului din grant aferent proiectului tehnic 

"Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna Hidiselu de Sus, 

judetul Bihor" 

 

Având în vedere:  

          - Scrisoarea de solicitare a informatiilor suplimentare transmisa de  A.F.I.R., 

inregistrata sub nr. 3294/12.06.2019; 

 - Solicitarea cu nr. 3356/18.06.2019 privind prelungirea Contractului de 

finanţare nr. C0720RN00011560500049 din 22.08.2016 încheiat între AFIR Romania 

şi comuna Hidiselu de Sus; 

 -   Expunerea de motive a Primarului comunei Hidiselu de Sus; 

 -  Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Implementare Fonduri 

Europene, înregistrat sub nr.3416/21.06.2019; 

 -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

Tinand cont de prevederile: 

- Art. 8 si art. 9 alin. (3) din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la 

Strasbourg in 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

 - Art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

 - Art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 

convenții; 

-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art. 41 alin. (5), art. 59, art.61, art. 62 din Legea 24/2000 privind normele de 

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

- O.U.G. nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri 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;  

- Contractul de finanţare nr. C0720RN00011560500049 din 22.08.2016 încheiat 

între AFIR Romania şi comuna Hidiselu de Sus; 

          - H.C.L. nr. 75/2015 privind implementarea proiectului "Modernizarea 

infrastructurii rutiere de interes local in comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor"; 

- H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea accesarii unei scrisori de garantie bancara 

pentru restituirea avansului din grant aferent proiectului tehnic "Modernizarea 

infrastructurii rutiere de interes local in comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor"; 

         In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), coroborat cu art. 45 alin. (1), art. 

115 alin. (1) lit. b) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001 republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
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Art.I. Articolul 3 din H.C.L. nr. 4/2017 se modifica si va avea urmatorul 

cuprins:  

“Perioada de valabilitate a Scrisorii de Garantie Bancara pentru restituirea 

avansului din grant este egala cu perioada de executie a contractului de finantare, 

respectiv pana la data de 06.09.2020, cu posibilitatea de prelungire a acesteia in cazul 

prelungirii perioadei de implementare a proiectului si de executie a contractului de 

finantare.” 

Art.II. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 4/2017 raman nemodificate. 

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei 

Hidiselu de Sus. 

           ArtIV. Prezenta hotarare se comunica cu: 

- Institutia Prefectului – Judetul Bihor 

- Primarul comunei Hidiselu de Sus 

- Biroul Tehnic si Implementare Fonduri Europene 

- Biroul Financiar Contabil 

- Se aduce la cunostinta publica 

 

 
 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA             CONTRASEMNEAZA 

                      Florian Pentea                                                    p. SECRETAR 

        Emanuel Dringo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 43 
Hidiselu de Sus,  27 iunie 2019 

Aceasta hotarare a fost adopta cu_13_voturi pentru,_0_voturi impotriva si_0_abtineri din numarul total de 13 consilieri 


