ROMANIA
JUDETUL IIARGHITA
CONSILIUL LOCAL JOSENI

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea solocitirii scrisorii de garantie
partea
FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA
din
in valoare de 2.382.935 lei, reprezentAnd 35 % din valoarea
eligibill a investi{iei in valoare de 6.808.386'52 lei, destinat realizlrii
investifiei putrlice de interes local, proiect:
,,MODERNTZARE SI CONSTRUIRE DRUMURI FORESTIERE DIN COMUNA
JOSENI. JUDETUL HARGHITA"
Primarul Comunei Joseni,
Avand in vedere. necesitatea solicitirii scrisorii de garanlie din partea Fondului de
garantare a creditului rural pentru realizarea investiliei: ,,MODERNIZARE $I CONSTRLITRE
DRUI\4URI FORESTIERE DIN COMLTNA JOSENI, JI,DETUL HARGHITA" , proiect
finan{at in cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural[, Submlsura 4.3
Investilii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole gi silvice,
Componenta - Inlrastructura de acces silvici;
Contractul de finan{are nr. C043 0F0000117'72100033 / 201'7 ce se va incheia intre
Comuna Joseni gi MADR - Agenlia Pentru Finanlarea Investiliilor Rurale pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil in condiliile programului nalional pentri dezvoltare rurald,
pentru punerea in aplicare a cererii de finanlare nr. F C0430F000011772100033 pentru
proiectul ,,MODERNIZARE SI CONSTRUIRE DRtA4IrT.l FORESTIERE DIN COMUNA
JOSENI, JUDETTJL HARGHITA".,
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 modificdrile gi completdrile ulterioare, O.U.G nr. 6412009
privind gestionarea financiarl a instrumentelor structurale gi utilizarea acestora pentru
obiectiwl convergenla, cu modificdrile qi completirile ulterioare, H.G nr. 606 / 2010 privind
stabilirea unor misuri de accelerare a implementdrii instrumentelor structural, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare;
Ludnd in considerare prevederile:
- art.3 qi art.
din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15
octombrie 198 5, ratificati prin Legea nr.1,9911997,
-aft. 120 qi art. I 21 alin. ( 1) gi alin (2) din Constitulia Rominiei, republicati,
-art. 20 Ei 21 din Legea cadru a descentralizdrii nr. 19512006,
-art.'7 alin (2) din Legea nr. 5212003 privind transparenla decizionald in administralia
publicd locald,
Prevederile art. 20 din Legea nr. 2'/312006, privind finanlele publice locale, cu
modifi cirile gi completdrile ulterioare,
in temeiul art.36, alin. 1 , alin.2,lit. b,aft.36 alin. (4) " qi art.45, alin. 2 din
Legea nr. 21512001 privind administralia publicd locall, republicati , consiliul local al
comunei Joseni,
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-

HOTARA$TE

l.

Se aprobi solicitarea scrisorii de garanlie din partea fondului de garantare in
valoare de 2.382.935 lei, reprezentdnd 35 o/o din valoarea eligibild a investiliei in valoare de
6.808.3s6,52 lei, destinat realizdrli investiliei publice de interes local ,,MODERNIZARE $I

Art.

CONSTRUIRE DRI,MIJRI FORESTIERE DIN COMLN{A JOSENI, JT]DETI.IL
HARGHITA", proiect finanlat in cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare
Rural[, Submdsura 4.3 Investilii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaprarea
infrastructurii agricole qi silvice, Componenta - Infrastructura de acces silvic6, valabil pAnl
ladatade 09.102020.
Art, 2. Se aprobd plata comisionului de 0,057'o / lund din bugetul local, capitolul
55.02.

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a

prezentei hotdrdri, se insdrcineazd

Szabolcs. primarul comunei Joseni.

dl.

GAll

Prezenta hotdrdre se comunici Primarului Comunei Joseni qi Instituliei
Prefectului j udelului Harghita.

Art, 4,

sa\tan

IszlaiB\dolf

Joseni,

la

06.10.2017

