ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

pRorECT DE HorAnAnn
privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanfie din partea
Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul
,,MODERNIZARI DE DRUMURI LOCALn iN SATuLE BORZONT
$I JOSENI,
COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"
Consiliul Local al Comunei Joseni, intrunit
08.08.2019,
Avdnd in vedere:

in

qedinla extraordinar6 din data de

contractul de finanfare nerambursabild w. C072aRM0001 1572100T63124.10.2016
incheiat cu AFIR cu anexele sale;
Actul Adifional m' 5120T9 la contractul de finan{are mai sus menlionat privind
modificarea de solufie tehnicd prin suplimentarea de lucrdri.
Referatul de aprobare al primarului comunei Joseni nr. 5A%D019 privind
aprobarea
prelungirii Scrisorii de Garanlie din partea Fondului de Garantare a Creditului;
Raportul de specialitate nr. 5151/2019 al Compartimentului financiar-contabilitate
din
cadrul aparatului propriu al primanului, din carc rezultd,, cd pentru setru1area Actului
Adi{ional
cu AFIR pentru frnalizarealucrdrilor finanfate din fondul erilopene nerarnbgrsabile,
care se all6
in curs de execufie este nevoie prelungirea Scrisorii de Garanfie.
HCL nr. 2ll20l7 privind aprobarea bugetului final pentru proier:tul
,,MODERNIZARI
DE DRIIMURI LOCALE N SATELE BORZONT 91 TOS'NNT, COIATTNA JOSENI,
JITDETUL HARGHITA" finan{at din fonduri europene neiambursabile;
HCL nr. 36/2017 privind aprobarea solicitdrii scrisorii de garanfie din partea Fondului
de Garantare a Creditului Rural IFIr,l SA

Programul Nafional de Dezvoltare Rurald
- MFrstxa 7.2 - Investilii in crearea gi
modernizarea infrastructurii de baz1 Iascard micd.
Prevederile OUG nr. 7912009, privind reglementarea unor mdsuri pentru stimularea
absorbliei fondurilor aiocate prin Programul Na{ional pentru Dezvoltare Rurald, pentru
renovarea qi dezvoltarea spa{iului rural prin creqterea calitdlii viefii diversificdrii
economiei
Ei
zonelor rurale, aprobatdprin Legea nr. 37 3 I 20A9 ;
Prevederile HG nr, 126212009, pentru aprobarea normelor Metodologice de apltcare
a
OUG nr.79/2009, privind reglementarea unor mdsuri pentru stimulareil absorbliei fondurilor
alocate prin Programul Nalional pentru Dezvoltare Rurali, pentru renovarea qi dezvoltarea
spafiului rural prin meqterea calitSlii viefii qi diversificdrii economiei zonelor rurale modificatd
qi completatd prin HG 45412011;
Prevederile Legii nr. 5212003 privind transparen{a decizionali in adminisha{ia publicd;
Prevederile art. VII din O.U,G. nr.6812014 privind modificarea qi comletarea unor
acte
normative.

HOTARE$TE

Art

l. Se aprobl solicitarea de prelungire a

scrisorii

de

garanlie ff.

IG173300611/B.A8.2A17 din partea Fondului de Garantare, pdni la data ae 6.OS.ZOZO.
destinatii acoperirii sumei solicitate ca avans, conform Conhactului de finanlare m.
C0720RM0001157210Arc3D4.10.2Arc incheiat cu Agenfia pentru Finanfarea InvestiJiiior
Rurale destinat rcalizdlii investifiei publice de interes local,,MODERNIZAzu DE DRUMI'RI

LOCALE

IN

SATELE BORZONT

$I

JOSENI, COMUNA JOSENI, ruDETUL

FIARGHITA'';
Alrt.z. Valoarea scrisorii de garan{ie este de 1.582.977,23 lei, reprezent6nd 100% din
valoarea avansului in sum5 de 1.582.977,23lei;
Art.3. Valoarea comisionului de prelungire a scrisorii de garantie este de 4.748,93lei,
reprezentdnd 0,05Vo din valoare scrisorii de garanfie/lunb qi se suportd din bugetul local,
capitolul 55.021"
Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se asigurl de c6tre primarul
Comunei Joseni prin aparatul s6u de specialitate.
Art 5. Prezenta hot5rdre se aduce la cunoqtin{d publicd de citre Secretarul Comunei qi
se comunicd: Institutiei Prefectului Jude{ul Harghit4 Primarului Comunei Joseni,
Compartimentului contabilitate, respectiv locuitorilor comunei Joseni prin afiqare la sediul
U.A.T. Comuna Joseni - respectiv pe site-ul oficial al Comunei Joseni www.ioseni.ro.
-

PRIMAR

SECRETAR
Barna Rudolf

lJ$Ni:

Joseni. la 02.08.2019.
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