ROMANIA
JUDETUI, HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROrEcr DE HorAnAnn
privindaprobareaprelungirii $crisorii de Garanfie din partea
Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul
,,EXTINDERE $I REABILITARE RETEA DE CANALIZARE CIJ AMENAJARE
CAMERA GRATAR RAR LA STATIA DE EPURARE $I EXTINDEREA RETEA DE
ApAo COMUNA JOSENI, JUDETUL I{ARGHIIA"
Consiliul Local

al

Comunei Joseni, intrunit

in

gedinta extrerordinard din data de

08.08.2019,
AvAnd in vedere:

Contractul de finanlare nerambursabild nr. C0720AI\{00021572100298124.10.2016
incheiat cu AFIR cu anexele sale;
Actul Adilional nr. 512019 la contractul de finanlare mai sus menlionat privind
modificarea de solulie tehnicd prin suplimentarea de lucrdri;
Referatul de aprobare al pr:imarului comunei Joseni nr'. 5 i I2l20l9 privind aprobarea
prelungirii Scrisorii de Garanfie dirr partea Fondului de Garantare a Creditului;
Raportul de specialitate nr. 5l52l2Ql9 al Compartimentului financiar-contabilitate din
cadrul aparatului propriu al primarului, din care rezult6, cd pentru semnarea Actului Adilional
cu AFIR pentru frnalizarea lucrdriLlor finanlate din fondul europene nerambursabile, care se
afl6 in curs de execufie este nevoie prelungirea Scrisorii de Garanlie.
HCL nr. 2Il20I7 privind aprobarea bugetului final pentru proiectul "EXTINDERE $I
REABILITARE RETEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERA GRATAR RAR
LA STATIA DE EPURARE $I EXTINDEREA RETEA DE APA, COMI.INA JOSENI,
JUDETUL HARGHITA" finanfat din fonduri europene nerambursabile;
HCL nr. 3412017 privind aprobarea solicitdrii scrisorii de garanlie din partea Fondului
de Garantare a Creditului Rural IFN SA
Programul Na{ional de Dezvoltare Rurald - Mdsura 7.2 -Investifii in crearea qi
modernizarea infrastructurii de baz\ la scard micd;
Rapoartele Comisiilor de specialitate constituite din cadrul consiliului Local Joseni;
Prevederile OUG nr. 7912A09, privind reglementarea unor mtisuri pentru stimularea
absorbliei fondurilor alocate prirr Programul Nalional pentru Dez'roltare Ruralb, pentru
renovarea qi dezvoltarea spaliului rural prin creqterea calitdlii vielii Ei cliversificdrii economiei
zonelor rurale, aprobatd prin Legea . nr. 37 3 12009 ;
Prevederile HG nr. 126212009, pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a
OUG nr. 7912009, privind reglementarea unor mdsuri pentru stimularea absorbliei fondurilor
alocate prin Programul Nalional pentru Dezvoltare Rura16, pentru renovarea qi dezvoltarea
spafiului rural prin creqterea calitdlii vielii qi diversificdrii economiei zonelor rurale
modificatd qi completatd prin HG 45412011;
Prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenla decizionald in administrafia
publicd;
Prevederile art. VII din O"U.G. rc, 6812014 privind modificarea gi comletarea unor
acte normative.

HOTARE$TE

Art.l. Se aprobd solioitarea de

prelungire

a

scrisorii de garcnlie

nr.

din pafiea Fondului de Garantare, pdni la data Oe @.OS.ZOZO.
destinatd acoperirii sumei solic:itate ca avans, conform Contractului de fininlare ff.
C0720RM00011572100163124.10.2016 incheiat cu Agenfia pentru Finanlarea InvestiJiilor
Rurale destinat realizdrii investiliei publice de interes local "EX'IINDERE gI REABILITARE
RETEA DE CANALIZARE CTJ AMENAJARE CAMERA GRATAR RAR LA STATIA DE
EPURARE $I EXTINDEREA RETEA DE APA, COMUNA JOSENI, JUDETUL
HARGHITA";
Art.Z, Valoarea scrisorii de garanlie este de 2.159.4I4,Q0 lei, reprezentdnd 100% din
valoarea avansului in sumd de 2,1 59,414,00 lei
Art.3. Valoarea comisionului de prelungire a scrisorii de garanlie este de 6478,24lei,
reprezentdnd 0,05oA din valoare scrisorii de garanfie/lund qi se suportd din bugetul local,
capitolul 55.02;
Art, . Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se asigurd de cdtre Primarul
Comunei Joseni prin aparatul sdu de specialitate.
Art.S. Prczenta hot6r6re se aduce la cunoEtinld publicd de cdtre Secretarul Comunei qi
se comunicd: Instituliei Prefectului Judelul Harghita, Primarului Comunei Joseni,
Compartimentului contabilitate, respectiv locuitorilor comunei Joseni prin afigare la sediul
U.A.T. Comuna Joseni - respectiv pe site-ul oficial al Comunei Joseni - wwwjoseni.ro.
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Joseni, \a02.08.2019.

