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- privind aprobarea valorii totale și a solicitării scrisorii de garanție pentru proiectul  

,,Achiziție dotări pentru Căminul Cultural Vama Buzăului”, aferent contractului de finanțare nr. 
C0760CM00031570800213/31.08.2016 încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale – România  
 

 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2017; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, văzând raportul compartimentului de 

specialitate, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 114 din 15.12.2015 – privind 

aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanțare a Proiectului “Achiziție Dotări pentru Căminul 
Cultural Vama Buzăului”, în cadrul Submăsurii 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural; 

Având în vedere cererea de finanțare nerambursabilă pentru Proiectul “Achiziție Dotări pentru Căminul Cultural Vama 
Buzăului”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României 
prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Submăsura 7.6. – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural 
și văzând contractul de finanțare nr. C0760CM00031570800213/31.08.2016 încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Agenția 
Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România; 

În baza prevederilor O.U.G. nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor 
alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii 
şi diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului 
rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,b”, alin. (4), lit. ,,d” și alin. (6),  pct. 4 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1: Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Achiziție dotări pentru Căminul Cultural Vama Buzăului”, aferent 

contractului de finanțare nr. C0760CM00031570800213/31.08.2016 încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Agenția Pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale – România, în cuantum de 1.509.048,06 lei, valoarea eligibilă fiind în cuantum de 1.257.400,56, 
iar valoarea neeligibilă fiind în cuantum de 251.847,50 lei. 

Art.2: Se aprobă solicitarea de acordare a scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor 
pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii SA-IFN în favoarea Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, conform contractului de 
finanțare nr. C0760CM00031570800213/31.08.2016 încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Agenția Pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale – România, în vederea realizării investiţiei ,,Achiziție dotări pentru Căminul Cultural Vama Buzăului”, în 
comuna Vama Buzăului, județul Brașov. 

Art.3: Se împuterniceşte domnul Tiberiu Nicolae CHIRILAȘ, primarul comunei Vama Buzăului, să semneze solicitarea 
de acordare a scrisorii de garanţie, în numele şi pentru Comuna Vama Buzăului, Judeţul Braşov 

Art.4: Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
            Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de 
lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov compartimentului achiziții publice, compartimentului 
financiar - contabilitate şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                   Radu COMĂNIȚĂ                                                                       Avizează pentru legalitate, 
                                                       SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                                      Adrian Constantin GĂITAN 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”.      


