ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL JOSENI

PROIECT DE IIOTARARE

privind aprobarea solocitirii scrisorii

de garanfie

din partea FONDULUI DE GARANTARE
a Creditului Rural IFN SA

Primarul comunei Josenl,
Avind in vedere: necesitatea solicitdrii scrisorii de garanlie din partea Fondului de
garantare a creditului rural pentru realizarea investiliei: "REABILITARE $I EXTINDERE
CAMIN CLILTLT.AL PETOFI SANDOR", proiect finanlat Submdsura 7.6 din cadrul
programului FEADR Investilii asociate cu protejarea patrimoniului cultural - ine,stiliile de
modernizare ;i dotare a cdminelor culhtrale;
Contractul de finan{are care va fi ihcheiat intre Comuna Joseni 9i MADR, Agenlia de
Pl61i pentru Dezvoltare Rurald 9i Pescuit, pentru acordarea de sprijin financiar nerambursabil
in condiliile programului nalional pentru dezvoltare rural6 in urma cAqtig6rii proiectului;
Jindnd cont de prevederile O.U.G nr. 7912009 privind reglementarea unor masuri
pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala
pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii
economiei in zonele rurale, cu modific6rile gi completlrile ulterioare, O.U.G nr. 6412009
privind gestionarea financiard a instrumentelor structurale gi utilizarea acestora pentru
obiectir.tl convergentr[, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, H.G nr. 606 / 2010 privind
stabilirea unor misuri de accelerare a implementdrii instrumentelor structurale; Ghidul
solicitantului pentru proiectul finantrat prin FEADR,submisura 7.6;
Jindnd seama de prevederile art.40 9i urm. al Cap.V, Secliunea 1, din Legea nr.
24l2OO0 privind normele de tehnici legislativl pentru elaborarea actelor normative,
republicat6,
Luind in considerare prevederile Legii nr. 5212003, privind transparenla decizionald
in administralia publicd locald; Prevederile art.3 din Carta european6 a autonomiei locale,
adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificati prin Legea nr.1,9911997,
Prevederile ar.t. 20 din Legea nr. 27312006, privind finanlele publice locale, cu
modifi cbrile gi completdrile ulterioare,
in temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) , lit. b , afi 36 alin. (4) , qi art 45, alin. (2),
coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd
locali, republicatd, Consiliul Local al Comunei Joseni:

-

HOTARASTE
de garanlie din partea fondului de garantare in
valoare de 194.325,00 lei, reprezentdnd 100% din valoarea avansului in sum[ de 794.325,00
1ei, destinati acoperirii sumei solicitate ca avans din suma totali a investiliei de 3.660.957,68
lei, destinat rcalizdrli investiliei publice de interes local, proiect: " REABILITARE SI
EXTINDERE CAMIN CIJLTURAI PETOFI SANDOR" , proiect frnanlat prin submlsura
7.6 din cadrul programului FEADR, Investilii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
invesliliile de modernizare $i dotare a cdminelor culturale;

Art.1. Se aprob6 solicitarea scrisorii

-

Art. 2. Se aprob[ plata comisionului de 0,05% / luni din bugetul local, din capitolul
55.02.

Aft. 3, Cu aducerea la indeplinire

a prezentei hotdrdri, se inslrcineazd

dl. Gdll Szabolcs,

primarul comunei Joseni.
Art. 4. Prezenta hoterare se comunicA Prefectului Judeplui Harghita, primarului
Comunei Joseni qi se aduce la cunoqtinlE publicd prin afigare la sediul Primhriei Joseni qi pe
pagina de intemet www,joseni.ro.
Joseni, la \4.08.2017

PRIMAR
Gall Szabolcs
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