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HOTĂRÂREA NR.: 22/2018 
privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție  

din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN-SA  
în valoare de 132.512,90 lei, reprezentând 45% din valoarea eligibilă a investiției în valoare de 
294.473,10 lei, destinat realizării investiției publice de interes local, proiect: „Amenajare teren 

multifuncțional în localitatea Ulieș, județul Harghita” 
 
  

Consiliul Local al Comunei Ulieș întrunit în ședința extraordinară, din data de 11.04.2018, 
Având în vedere:  

Proiectul de hotărâre inițiat și prezentat de dl. Primar, privind aprobarea solicitării scrisorii de 
garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN-SA, pentru realizarea investiției: 
„Amenajare teren multifuncțional în localitatea Ulieș, județul Harghita”, proiect finanțat prin Programul 
Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, M19, LEADER, Sesiunea I/2017, Măsura M1/6B – 
Îmbunătățirea calității vieții rurale. 
 Contractul de finanțare nr.: C1920074A217872100580/07.03.2018 încheiat între Comuna Ulieș 
și Agenția pentru finanțare investițiilor rurale, pentru acordarea de sprijin financiar nerambursabil în 
condițiile programului național pentru dezvoltare rurală. 
Ținând cont de prevederile: 

OUG 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 și completările 
ulterioare; 

OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţă cu modificările și completările ulterioare; 

HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor 
structurale cu modificările și completările ulterioare; 
Luând în considerare prevederile: 

Art. 3 și art. 4 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, retificată prin Legea nr. 199/1997; 

Art. 120 și art. 121 alin (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
Art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
Art. 7 alin (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 

locală; 
Art 20 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
Legea nr. 2/2018, privind Legea bugetului de stat pe anul 2018. 
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 
În temeiul art. 36 alin (4) lit d)., art. 45 alin (2), coroborat cu art. 115 alin (1) lit. b). din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Local al Comunei Ulieș: 



 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1 – Se aprobă solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului 
Rural FGCR-IFN-SA în valoare de 132.512,90 lei, reprezentând 45% din valoarea eligibilă a investiției în 
valoare de 294.473,10 lei, destinat realizării investiției publice de interes local, proiect: „Amenajare 

teren multifuncțional în localitatea Ulieș, județul Harghita”, proiect finanțat prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020, M19, LEADER, Sesiunea I/2017, Măsura M1/6B – Îmbunătățirea calității 
vieții rurale, valabil până la deta de 07.03.2021. 

Art. 2 – Se aprobă plata comisionului de 0,05%/lună, în valoare totală de 2.385,23 lei din 
bugetul local, capitolul 55.02 

Art. 3 – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâre se însărcinează Gyorgy Sandor, primarul 
Comunei Ulieș. 

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Ulieș și Instituţiei Prefectului 
Judeţul Harghita. 

 
 

 
 COMUNA ULIES Contrasemneaza, 
 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, Persoana desemnată  
  Cu atribuții de secretar 
  Kulcsar Eva 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu ____voturi pentru_____-____voturi împotriva şi __-_____abţineri din numărul de 
____consilieri prezenţi. 


