
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BORLESTI 
CONSILIUL LOCAL  

 
H O T A R Â R E 

Privind aprobarea solicitării scrisorii de garanţie în valoare de 480.987,10 lei 
de la Fondul de Garantare a Creditului Rural, reprezentând 110% din 

valoarea avansului în suma de 437.261 lei a Contractului de finanţare nr. 
413322a11212962804 din 17.03.2014, privind proiectul „Modernizare drumuri 

în sat Ruseni (Satu Nou), comuna Borlești, județul Neamț” 
 
       Consiliul Local al comunei Borlesti, judetul Neamt, întrunit în şedinţă  
publica în data de  19.03.2015 ; 
       Analizând: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei BORLESTI , raportul 
de specialitate întocmit de compartimentul buget-contabilitate având nr. 
2127/18.03.2015 prin care se propune aprobarea solicitării scrisorii de 
garanţie în valoare de 480.987,10 lei de la Fondul de Garantare a Creditului 
Rural, reprezentând 110% din valoarea avansului în suma de 437.261 lei lei 
a Contractului de finanţare nr. C413322a11212962804 din 17.03.2014, 
privind proiectul „Modernizare drumuri în sat Ruseni (Satu Nou), comuna 

Borlești, județul Neamț”; 
-  Expunerea de motive prezentată de către primarul comunei BORLESTI, în 

calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 2125/18.03.2015. 
-  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţe publice locale, cu 

modificarile şi completările ulterioare; 
-  Contractul de finanţare nr C413322a11212962804 din 17.03.2014 încheiat 

între APDRP şi COMUNA BORLESTI, precum şi actul adiţional nr. 
1/27.02.2015 la contractul de finanţare nr C413322a11212962804 din 
17.03.2014 ; 

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Borlești; 
 

         În temeiul dispoziţiilor  art. 36, alin. 2 , lit b şi e, art 39, alin 2, art 45 alin 1 
,art 47, art 115,alin 1 , lit b şi art 117, lit a din Legea administratiei publice locale, 
republicată, modificată şi completată, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art. 1 Se aproba solicitarea scrisorii de garanţie în valoare de 
480.987,10 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural, reprezentând 
110% din valoarea avansului în suma de 437.261 lei a Contractului de 
finanţare nr. 413322a11212962804 din 17.03.2014, privind proiectul 



„Modernizare drumuri în sat Ruseni (Satu Nou), comuna Borlești, județul 
Neamț”. 
 
       Art. 2 Secretarul comunei  Borlesti  va comunica persoanelor şi 
instituţiilor interesate prezenta hotarâre. 
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