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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
 

pentru aprobarea investiţiei Proiectului „Reabilitare drum forestier Tărlung, L=10,30 km, 
Municipiul Săcele” şi a solicitării Scrisorii de Garanţie din partea „Fondului de Garantare a 

Creditului Rural” în vederea acordării avansului 
 
 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţa de îndata  din data de 10.04.2014, 

   Analizând necesitatea demarării investiţiei „Reabilitare drum forestier Tărlung, L=10,30 km, 

Municipiul Săcele” aferente execuţiei lucrărilor pentru proiectul cu aceeaşi denumire, prin Fondul European 

pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi Pescuit, AXA I “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii  legate 

de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii, măsura 125 “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii  

legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, submăsura 125b precum şi solicitarea scrisorii 

de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural”, în vederea acordării avansului la proiectul 

denumit mai sus; 

Văzând prevederile art.124, lit c) din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare; a O.U.G. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite 

din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european 

pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile 

alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de 

colectare si gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a 

programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din 

Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea 

riscului de creditare de către fondurile de garantare, al Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.679/2011 

al Comisiei din 14 iulie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1974/2006 de stabilire a normelor de 

aplicare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat 

din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruarlă (F.E.A.D.R.) cu privire la valoarea avansului, care nu 

trebuie să depăşească 50% din ajutorul public pentru investiţii, conform Ordinului nr.470/28.03.2014 al 

Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea instrucţiunilor de lucru şi modificarea 

Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.643/2008 pentru aprobarea manualelor  de 

proceduri consolidate ale A.P.D.R.P. precum şi art.1, alin.(1), alin. (2) din O.U.G. nr.79/2009, privind 



reglementarea unor măsuri pentru stimularea absobţiei fondurilor alocate privind reglementarea unor masuri 

pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru 

renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vietii si diversificarii economiei în zonele rurale, 

aprobată prin Legea nr. 373/2009 cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Securitate şi Sănătate in Muncă şi 
Protecţia Mediului; 
     În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. b), lit.c), alin. (4)  lit. d),  alin. (6), lit. a), pct.19, al art. 39, alin. 
(4); al art. 45 alin. (1); al art. 115 alin. (1) lit. b)  şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                          

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 Se aprobă investiţia Proiectului „Reabilitare drum forestier Tărlung, L=10,30 km, Municipiul 

Săcele”. 

Art.2 Se aprobă solicitarea „Scrisorii de Garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului 

Rural”, în vederea acordării avansului. 

 Art.3  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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Redactat: Insp. Acăroaie Elena/8 ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  12  voturi pentru  
Nr. consilierilor în funcţie: 18 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 12 
 
 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 
 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 2 ex. Compartimentul SSM şi PM 
- 1 ex. Direcţia Economică 
- 1 ex. Compartiment Achiziţii Publice 

 
 


