ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garantie
din paftea FONDULUI DE GARANTARE
a Creditului Rural IFN SA
Consiliul Local ai Comunei Joseni, intrunit

in

$edinta extraordinard din data de

_.06.2020;

Avend in vedere:
Contactul de finantrare nerambursabild nr. C0760CM00011672100013 din 19.09.2017
incheiat inte Comuna Joseni $i MADR, Agenlia de Pldli pentru Dezvoltare Rurale $i Pescuit,
pentru acordarea de spdjin financiar nerambursabil in condiJiile programului nalional pentru
dezvoltare rurald;
Referatul de aprobare al primarului Comunei Joseni nr.
/2020 privind aprobarea
partea
prelungirii Scrisorii de Galanlie din
Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA
pentru
prelungirii
aprobaxea
solicitirii
scrisorii
de garanJie din parlea Fondului de garantare
qeditului
pentu
realizarea
investiliei:
a
rurai
'REABILITARE qI EXTINDERE CAMIN
CULTURAL PETOFI SANDOR', proiect finanlat Submisura 7.6 din cadlul programului
FEADR - Investilii asociate cu protejarea patrimoniului cultural - investiliile de modernizqre
;i dotare a cdminelor culturalel
Raportul de specialitate t.
12020 al Compartimentului financiar-contabilitate
din cadrul aparatului propriu al primamlui, din care rezultd, pentru finalizarea lucrdrilor
finanlate din fondul europene nerambursabile, cale se aflh in culs de execulie este nevoie
prelungirea Scrisorii de Garanfie.
Avizul comisiei de specialitate activitdli economico-financiard ff. _/2020 din cadrul
Consiliului Local Joseni;
Hoterarea Consiliului Local Joseni nr. 63/2017 privind aprobarea solicitddi scrisorii de
garanlie din pafiea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA:
Tindnd cont de prevederile O.U.G nr. 7912009 privind reglementarea Lmor masuri
pentu stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Pro$amul National de Dezvoltare Rurala
pentu renovarca si dezvoltarca spatiului rural prin qesterea calitatii vietii si diversihcarii
economiei in zonele rurale, cu modific6rile $i complefrile ulterioare, O.U.G t. 64/2009
privind gestionarea financiara a instrumentelor stucturale $i utilizaxea acestora pentru
obiectivul convergenld, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, H.G nr. 606 / 2010 privind
stabilirea unor mdsu de accelerale a implementixii instrumentelor structurale; Ghidul
solicitantului pentru proiectul finantat pdn FEADR,submAsura 7.6;
Jindnd seama de prevederile art. 40 Si unn. al Cap.V, Secliunea 1, din Legea nr.
24/2000 prwrrd, normele de tehnici legislativd pentru elaborarea actelor normative,
republicatd,
Prevede le art.3 din Cafia euopeand a autonomiei locale, adoptatd Ia Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificati prin Legea nr.199/ 1997;
27312006, privind finanlele publice locale, cu
Prevederile aft. 20 din Legea
modifi cirile qi completarile ultedoare,
In temeiul art. 129 alin, (1), alin. (2) lit. "b", alin.(4) lit. 'b" qi "d', alin.(14),
coroborat cu axt. 106 a1in.(3) qi art. 196 alin. (1) lit. "a" din Ordonania de Urgenla a

ff.

Guvernului nr. 5712019, privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completirile ulle oare,
Consiliul Local al Comunei Joseni:

HOTARA$TE

Art,1, Se aprobi

solcitarea de prelungire

a

scrisorii de garanlie ff.

- pdnd la data de 31.12.2020,
destinatl acoperirii sumei solicitate ca avans, conform Contaclului de finanIare
nerambursabild nr. C0760CM000116'12100013 din 19.09.2017 incheiat intre Comuna
Joseni ti MADR, Agenlia de Pldli pentu Dezvoltare Rurald qi Pescuit, destinat realizdrii
investi{iei publice de interes local "REABILITARE $I EXTINDERE CAMIN CULTURAL
PETOFI SANDOR", proiect finanlat pdn submdsura 7.6 din cadrul programului FEADR,
Investilii asociate cu protejaxea palrimoniuhi cnltutal in|estiliile de modernizare Si dotarc a
cdminelot cultutale.
Art.2. Valoarea scrisorii de garanlie este de 794.325,00 lei, reprezentAnd 100% din
valoarea avansului in sumd de 794.325,00 lei;
Art.3. Se aprobd plata comisionului de 0,05o% din valoarea scrisorii de garanlie/1und din
bugetul local, capitolul 55.02.
Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentgi hotirAri, se insircineazi dl. Grill Szabolcs,
primarul comunei Joseni.
Art.s. Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judelului Harghita, p marului
Comunei Joseni Si se aduce la cuno$tinli publicA prin afigare Ia sediul Primdriei Joseni 9i pe
pagina de intemet www.joseni.ro.
1G173301013/06.10.2017 din partea Fonduiui de Garantare

PRIMAR

Rod,\

'&i:.
Joseni, ta 17.06.2020

al

UA

una Joseni

