ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL JOSENI

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea solocitirii scrisorii de garanfie
din partea FONDULUI DE GARANTARE
a Creditului Rural IFN SA
05.2017,
Consiliul Local al comunei Joseni, intrunit in gedin{a ordinard din data de
primar,
privind aprobarea
prezentat
de
dl.
Avand in vedere: proiectul de hotArare iniliat fi
solicithrii scrisorii de garanlie din paftea Fondului de garantare a creditului rural pentru realizarea
iNVCStiliEi: ,,MODERNIZARI DE DRUMURI LOCALE IN SATELE BORZONT $I JOSENI,
COMTINA JOSENI, JUDETUL HARGHITA" , proiect finanlat prin Programul Nafional de
Dezvoltare Rurald 2014 2020, Submdsura 7.2 din cadrul prograrrului PNDR
Contractul de finanlare nr. C0720RM00011572100163 din24.10.2016 incheiat intre Comuna
Joseni gi MADR, Agenjia Pentru Finan{area Investiliilor Rurale, pentru acordarea de sprijin financiar
nerambursabil in condiliile programului na!ional pentru dezvoltare rurali,
Jinind cont de prevederile O.U.G nr.7912009 privind reglementarea unor masuri pentru
stimularea absorbtiei fondurilor alocate plin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru
renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in
zonele rurale, cu modificdrile gi conrpletirile ulterioale, O.U.G nr. 6412009 privind gestionarea
financiari a instrumentelor structurale gi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenli, cu
rnodificirite gi cornpletirile ulterioare, H.G nr. 606 / 2010 privind stabilirea unor m6suri de accelerare
a implementirii instrumentelor structural, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;
LuAnd in considerare prevederile:
- art.3 gi ar1. 4 din Carta europeani a autonomiei locale, adoptati la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.l99l1997,
-art. 120 9i ar1. l2l alin. (l) Ei alin. (2) din Constitulia RomAniei, republicat6;
-ar1. 20 qi 2l din Legea cadru a descentraliz[rii nr. 195/2006;
-arI.7 alin (2) din Legea nr. 5212003 privind transparenia decizionalb in administralia publici
localdPrevederile art. 20 din Legea nr. 21312006, privind finanJele publice locale, cu rnodificirile 9i
completdrile ulterioare,
intemeiul art.36, alin. I ,alin.2,lit. b, art.36 alin. (4),9i art.45, alin 2- din Legea nr.
21512001 privind adrninistraJia publicd local6, republicat6, consiliul local al comunei Joseni,

HOTARASTE

1.

Se aprobd solicitarea scrisorii de garantrie din partea fondului de garantare in valoare
de 1.582.977.23 lei, reprezentAnd 35 % din valoarea eligibi16 a investiliei in valoare de 4.522.192,09
lei, destinat realizdrii investiliei publice de interes local, proiect: ,,MODERNIZARI DE DRUMTJRI

Art.

LOCALE iN SATEI-P, BORZONT $I JOSENI, COMLTNA JOSENI, JUDETUL
HARGHITA" , proiect finanlat prin Plogramul Nafional de Dezvoltare RuralS 2014 - 2020,

Submisura 7.2 din cadrul programului PNDR-valabil piniladatade 24 10.2019.
Art,2. Se aprobb plata comisionului de 0,05% / luni din bugetul local, capitolul 55.02.
Art.
Cu aducerea la indeplinire a prezentei hot6rAri, se insircineazi dl. G6ll Szabolcs,
nrimarul comunei Joseni.
Prezenta hotlrdre se comunicd Primarului Comunei Joseni si Institutiei Prefectului
Art.
j ude{ulu i Harghita.

3.

4.

J

oseni, la 04.04.201

PRIMAR
G6ll Szabolcs
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