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JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA APA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
__________________________________________________________________ 

   HOTĂRÂREA   Nr. 38 / 26.11.2015 
privind aprobarea prelungirii duratei de execuţie  a proiectului FEADR “Infiintare retea alimentare cu apa 

in loc. Apa, com. Apa, jud. Satu Mare, infiintare retea canalizare si statie de epurare in loc. Apa, com. Apa, 
jud. Satu Mare, reabilitare strada intre DN1C si DJ 192, infiintarea serviciului social pentru asistarea 

persoanelor varstnice Apa, dotari la centrul cultural “Emil Matei” din loc. Apa in scopul promovarii si 

conservarii patrimoniului cultural local” derulat conform contractului de finantare nr. C 322010963200043 
/29.06.2010. 

 Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
26.11.2015, 
Având în vedere: 
-   H.C.L. Nr: 6  /25.01. 2013 privind aprobarea solicitării unei scrisori de garantare bancară în valoare de 
3.960.000  lei, de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanţarea obiectivelor derulate prin 
FEADR, Măsura 322. 
- prevederile art.8 din HGR Nr.1262/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 
nr.79/2009,privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorţiei fondurilor alocate prin PNDR 
pentru renovarea şi dezvoltarea spatiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în 
zonele rurale; 
- Expunerea de motive, raportul de specialitate şi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului 
local, 
- prevederile art.36, alin.4, lit.(a), din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind administraţia publică locală, 

În temeiul art.45, alin.1, coroborat cu art.115, lit.(b) din Legea nr. 215/2001, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală. 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1.Se aprobă prelungirii duratei de execuţie a proiectului FEADR “Infiintare retea alimentare cu apa in 
loc. Apa, com. Apa, jud. Satu Mare, infiintare retea canalizare si statie de epurare in loc. Apa, com. Apa, jud. 
Satu Mare, reabilitare strada intre DN1C si DJ 192, infiintarea serviciului social pentru asistarea persoanelor 
varstnice Apa, dotari la centrul cultural “Emil Matei” din loc. Apa in scopul promovarii si conservarii 
patrimoniului cultural local” derulat conform contractului de finantare nr. C 322010963200043/29.06.2010 
 până la data de 29.06.2016. 
Art.2.  Se aprobă prelungirea Scrisorii de garanţie nr. IG133302346/30.01.2013  şi plata comisionului de 
garantare către Fondul de Garantare a Creditului Rural în valoare de 11.880 lei . 
Art.3. Se aprobă modificarea bugetului local pe anul 2015 cu valoarea corespunzătoare pentru plata 
comisionului de garantare.  
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Apa şi compartimentul 
financiar contabil. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

   -   Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare; 
                         -   A.F.I.R.; 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, republicata cu 

completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 9 voturi “pentru”; 
0“abtineri” ; 0“impotriva” . 
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