ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNAJOSENI
PRIMAR

CT DEI HOTARART
Scrisorii de Garanfie din partea
Fondului de Garantare CreditulLui Rural IFN SA pentru proiectul.
RETF]A DE CANALIZARE CU AMENAJARE
,,EXTINDERE $I REABILIT
CAMERA GRATAR RAR LA ST TIA DE EPURART SI EXTINDEREA RETEA DE
APA,COMUNA OSENI" JUDETUL HARGFIITA'
PRO

privind aprobarea p

Consiliul Local

al

Comunei

19.01.2021,
AvAnd in vedere:
Proiectul de hotdr6re initiat
Scrisorii de Garantie din par1ea F
proiectul ,,EXTINDERE $I RIIAB
CAMERA GRATARRARLA STA
COMLINA JOSENI, JUDETUL
Referatul de aprobare a1
prelungirii Scrisorii de Garanlie din
Raportul de specialitate nr. 1
cadrul aparatului propriu a1
cu AFIR pentru finalizarea luclSrilor
in curs de execulie este nevoie pre
Avizul comisiei de
Contractul de finanlare
incheiat cu AFIR cu anexele sale;
Actul Adilional w. 5/2019
modificarea de solulie tehnicd prin
HCL nr. 3412017 privind
de Garantare a Creditului Rural IFN
Programul Nalional de
modemizarea infrastructurii de bazd
Prevederile OUG nr. '1912

oseni, intrunit

in

sedinla extraordinard

din data

de

ptezentat de dl. primar, privind aprobarea prelungirii
de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru
ARE RETEA DE CANALIZARE CU AMIENAJARE
DE EPURARE SI EXTINDEREA RETE,A DE APA.

GHITA''
Cr:munei Joseni nr. I2l/2021, privind aprobarea
Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA;
021 al Comoartimentului linanciar-contzLbilitate din
din care rezultd, cd pentru semnarea Actului Adi{iona1
din fondul europene nerambursabile, care se afl6
Scrisorii de Garantie.
activifili economico-financiardnr. /2021;
nr. C0720AM00021572100298/24.1 0.20 | 6

contractul de finanlare ma1 sus menlionat privind
limentarea de lucrdri;
solicitfuii scrisorii de galanlie din partr:a Fondului

A

'oltare Ruralb
Misura 7.2 Investitii in crearea $i
scata mlca;
, privind reglementarea unor mdsuri pentru stimularea

-

Nalional pentru Dozvoltare Rurald, pentu
absorbtiei fondurilor alocate prin
prin creqterea calitdlii vielii ;i diversificdri:i economiei
renovarea qi dezvoltarea spaliului
prin
Legea
.373t2009;
rurale,
aprobatd
zonelor
Prevederile HG nr. 126
, pentru irprobarea normelor l\4etodologice de aplicare a
unor mdsuri pentru stimularea absorbliei fondurilor
OUG nr. 7q'2009. privind regl
Dezvoltare Rurald, pentru renovarea qi dezvoltarea
alocate prin Programul Najional
spaliului rural prin creqterea calitdJii elii qi diversificdrii economiei zonelor nualer modificati

prinHG 45412011;
Prevederile art. VII din O.U.
normative.
qi completatd

. nr. 6812014 privind modifrcarea gi comletarea unor acte

in temeiul art. 129 alin. (1),
lit. a - din O.U.G. nr. 57/2019

(2) 1it. b, axt. (4) lit. b, coroborat cu art. I96 alin. (1)
Codul ^A.dministrativ, consiliul local al comunei Joseni:

HOTARA$TE

Art.l. Se aprobd soli
1G17330027 0/22.06.201

7

dirr

a

de prelungire
scrisorii de garanlie ru.
Fondului de Garantare. odnii ia data de 18 .09 .2021
ca avans, conform Contractului de firnan{are nr.
6 incheiat cu Agenlia pentru Finanlarea Investilii1or
ice de interes local "EXTINDERE SI REABILITARE
ARE CAMERA GRATAR RAR LA STATIA DE
DE APA, COMTINA JOSENI, JUDETUL

destinatd acooeririi sumei so
c0720RM000 1 1 s7 2100163 /24.10
Rurale destinat realizdrii investitiei
RETEA DE CANALIZARE CU
EPURARE $I EXTINDEREA
HARGHITA";
Art.2. Valoarea scrisorii de
este de 2.i59.414,00 1ei, reprezentdnrl 100% din
valoarea avansului in sumd de 2.159. 14,00 lei;
prelungire a scrisorii de garanlie este de 3.239,121ei,
Art.3. Valoarea comisionului
reprezentdnd 0,05% din valoare
de garanliellund qi se suporld din bugetul local,
capitolul 55.02;
Art.4. Cu aducerea la
a prezentei hotSrAri se asigurd de cdtre Primarul
Comunei Joseni prin aparatul sdu de
Art.S. Prezenta hotdrdre se
Ia curogtintii publicd de cdtre Secretarul Comunei qi
se comunicd: Institutiei Pref
- Judelul Harghita, Primarului Comunei Joseni,
Compartimentului contabilitate,
locuitorilor comunei Joseni prin afrqare la sediul
U.A.T. Comuna Joseni - respectiv
site-ul oficia1 al Comunei Joseni - www.ioseni.ro.

ARGENERAL
al UA

Joseni, 1a 15.01.202\.

