ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNAJOSENI
PRIMAR

PRO
DE HOTARARE
privind apro
prelungirii Scrisorii de Garanfie
din partea
NDULUI DE GAI{,ANTART]
Rural IFN SA

Consiliul Local al Comuner Joseni, intrunit

in

gedinla extraordinard din data de

_.0t.202t;

Av6nd in vedere:

Contractul de finanlare neram
incheiat intre Comuna Joseni gi
pentru acordarea de sprijin financiar
dezvoltare rurald;
Referatul de aprobare al
prelungirii Scrisorii de Garanlie din
- pentru aprobarea solicitfuii
a creditului rural pentru realizarea
CULTUR,A.L PETOFI SANDOR".
FEADR Investilii asociate cu pro
;i dotare a cdminelor culturale;
Raportul de specialitate nr.
cadrul aparatului propriu a1 primarul
din fondul europene nerambursabile,
Scrisorii de Garanlie.
Avizul comisiei de speci
Consiliului Local Joseni;
HotarArea Consiliului l-oca1 J
ga:'anlie din partea Fondului de
Jindnd cont de prevederile
oentnr stimularea absorbtiei fonduril
pentru renovarea si dezvoltalea
economiei in zonele rurale, cu m
privind gestionarea financia:d a i
obiectil.ul convergenld, cu modi
stabilirea unor mdsuri de
solicitantului pentru proiectul finanlat
Jin6nd seama de prevederile

24/2000 privind normele

dle

nr. C0760CM000 1 1 6?'2 1 000 1 3 din 19.09.2017
Agen{ia de P15}i pentnr Dez'voltare Rurald qi Pescuit,
erambursabil in condiliile programului nalional pentru
ild.

Comunei Joseni m. 88/2021 orivind aorobarea
Fondului de Garantare a rlreditului Rural IFN SA
scrisorii de garan{ie din parlea Fondului de garantare

vestiliei: "REABILITARE $l EXTINDERE CAMIN
finantat Submbsva 7 .6 din cadrul programului
patdmoniului cr.rltural investiliile de modernizare

/202I aI Compartirnentului financiar-contabilitate din
din care rezultd" oentru fnahzarea lucrdrilor finantate
se afl[ in curs de execu{io este nevoie prelungirea

ivitiili economico-financiard
rr.

nr.

12021 din cadrul

6312017 privind aprobarea

solicitirii r;crisorii de
Creditului Rural IFN SA;
.U.G rur. 7912009 privind reglementarea unor masuri
alocate prin Programul National de Dezvollare Rurala
i rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii
e qi completdlile ulterioiue, O.U.G nr. 6412009
ol structurale qi ut.ilizarea acestora pentru
qi cornplet[ri1e ulterioare, H.G nr. 606 / 2Ct10 privind
a implementdrii instrumentr:lor structurale; Ghidul
FEADR,submdsura 7.6;
art. 40 qi urm. al Cap.V, Sec.liunea 1, din Legea nr.
legislativd pentru elaborarea actelor normative,
a

republicatd,
a autonomiei locale, adoptatb 1a Strasbourg la 15
Prevederile art.3 din Carla
octombrie 1985, ratificatd prin Legea .199/1997;
Prevederile arl. 20 din Leg
m. 27312006, privind finanlele publice 1ocale, cu
modificdrile qi completbrile ulterioare
(2)
In temeiul aft. 129 ahn. (I), a..
"b", alin.(4) lit. "b" gi "d", alin.(14), coroborat
cu at1. 106 a1in.(3) 9i art. 196 alin. 1) lit.
din Ordonanla de Lfrgenld a Guvemului nr.

5712019, privind Codul
Local a1 Comunei Joseni:

cu modificSrile si completdrile ulterioare,, Consiliul

HOTARASTE

Art,l, Se aprobd soli

preh.rngire a scrisorii de gznanlie nr.
IG173301013/06,10.2017 din oartea Fondului de Garantare - pdnii la data de 19.09.2021,
destinatd acoperirii sumei soli
ca avans, conform Co:ntractului de finanlare
nerambursabild nr. C0760CM000 1672100013 din 19.0q.2017 incheiat intr:e Comuna
Joseni qi MADR, Agenlia de Phli
Dezvoltare Rurald gi Pescuit, destinat realizdrii
investiliei publice de interes local
IL].TARE $I EXTINDERE CAMIN CIJLTURAL
PETOFI SANDOR'. oroiect
submdsura 7 .6 din cadril programului FEADR,
Investilii asociate cu protejarea pahi
i cultural investiliile det modernizare qi dotare a
cdminelor culturale.
Art.2. Valoarea scrisorii de
este de 794.325,00 lei, reprezentdnd. 100% din
valoarea avansului in sumd de 794
,00 lei;
Art,3. Se aoroba olata sumer
2382,E9 1ei reprezent6nd comisionul de 0,05% din
valoarea scrisorii de garanliellund
bugetul local, capitolul 55.02,
Art.4. Cu aducerea la
a prezentei hotdrdri, se insdrcineazd d1. G61l Szabolcs,
primarul comunei Joseni.
Art.S. Prezenta hotarrire se
Prefectului Jude{ulrui Harghita, primarului
publicd prin afigare la sediul Prim5riei Joseni qi pe
Comunei Joseni qi se aduce la
pagina de intemet wwwj oseni.ro.
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Joseni, la 11.01.2020

