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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL JOSENI

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea solocitlrii scrisorii de garan{ie
din partea FONDULUI DE GARANTARE
a Creditului Rural IFN SA

Primarul comunei Joseni,
AvAnd in vedere: necesitatea solicitArii scrisorii de garantie din parlea Fondului de
garantare a creditului rural pentru realizarca investifiei: "REABILITAREA DRUMURILOR
DE ACCES $I DE EXPLOATATIE AGRICOLA DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL
FIARGHITA", proiect finanJat prin Progra:nul Nalional pentru Dezvoltare Rurald 2014-2020
Romdnia;
Contractul de finanlare nr. C0430A000011772100142 din 04.10.2018, incheiat intre
Comuna Joseni qi MADR, Agenlia pentru Finanlarea Investiliilor Rurale, pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil in condiliile Programului Na{ional Nafional Pentru
Dezvoltarea Rurald 2014-2020 RomAnia ;
Jindnd cont de prevederile O.U.G nr. 79/2009 privind reglementarea unor masun
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 qi completdrile ulterioare, O.U.G nr. 6412009
privind gestionarea financiard a instn-mentelor structurale gi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenld, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, H.G nr. 606 / 2010 privind
stabilirea unor m[suri de accelerare a implementdrii instrumentelor structurale;
Ghidul solicitantului Submdsurii 4.3 Investi{ii pentru dezvoltarea, modernizarea sau
adaptarea infrastructurii agricole qi silvice, Componenta - Infrastructura de acces agricolS;
Jindnd seama de prevederile afi.40 qi urm. al Cap.V, SecJiunea 1, din Legea nr.
2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative,
republicat6,
Ludnd in considerare prevederile art.3 din Carta europeand a autonomiei locale,
adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prinLegeant.79911997;
Prevederile art. 20 din Legea nr. 273/2006, privind finanlele publice locale, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare,
In temeiul ar1. 36, alin. (1), alin. (2) ,Lit. b , arL. 36 alin. (4) , qi art. 45, alin. (2),
coroborat cu art. 115 alin. (1) 1it. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrajia publicd
locali, republicatl, Consiliul Local al Comunei Joseni:

-

HOTARA$TE

Art.l. Se aprobd solicitarea scrisorii de garanlie din paftea fondului de garantare in
valoare de 1.863.395,00 lei, reprezentAnd 100% din valoarea avansului, destinatd acoperirii
sumei solicitate ca avans din suma totald a investi{iei de 5.563.432,25 lei, destinat realizdrii
investiliei publice de interes local, pr_oiect: "REABILITAREA DRUMURILOR DE ACCES
$I DE EXPLOATATIE AGRICOLA DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA",
proiect finanlat prin Programul Nalional pentru D ezvoltarc Ft.uralE 2014-2020.
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Art. 2. se aprobd plata comisionului de 0,05% / lund din bugetul rocar, din capitolul

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri, se insdrcineazd dl. G6ll Szabolcs,
primarul comunei Joseni.
Art. 4' Prezenta hotdrare se comunicd prefectului Judeturui Harghita, primarului
comunei Joseni si se aduce la cunoqtinJd publicd prin afiqare la sediul primariei
Joseni 9r pe
pagina de internet www.iosem.ro.
Joseni, la 08.10.2018
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