ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR.89/2015
privind solicitarea scrisorii de garantare din partea FNGCIMM – IFN SA pentru
accesarea avansului pentru proiectul “Reabilitareaăcl diriiăbibliotecii
comunale Ozun”

Consiliul localăalăComuneiăOzun,ăjude ulăCovasna,ă
întrunităăînăşedin ăpublic ăordinar ădinădataădeă06ănoiembrieă2014;ă
analizândă proiectulă deă hot râreă şiă expunereaă deă motiveă aă Primaruluiă Comuneiă
Ozun, prinăcareăseăarat ăoportunitateaăsolicit riiăscrisoriiădeăgaran ieădinăparteaăFNGCIMMă–
IFN SA;
v zândărapoarteleădeăspecialitateăaleăcompartimentuluiăcontabilitate,ăalăcomisieiăbugetfinan eăşiăavizulăsecretaruluiăComuneiăOzun;
Având în vedere prevederile :
Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modific rileă şiă complet rileă
ulterioare;
H.G.ă nr.ă 224/2008ă privindă stabilireaă cadruluiă generală deă implementareă aă m suriloră
cofinan ateădinăFondulăEuropeanăAgricolăpentruăDezvoltareăRural ăprinăProgramulăNa ionalădeă
DezvoltareăRural ă2007-2013,ăcuămodific rile şiăcomplet rileăulterioare;ă
OUGănr.ă79/2009ăprivindăreglementareaăunorăm suriăpentruăstimulareaăabsorb ieiă
fonduriloră alocateă prină Programulă Na ională deă Dezvoltareă Rural ă pentruă renovareaă şiă
dezvoltareaă spa iuluiă rurală prină creştereaă calit iiă vie ii şiă diversific riiă economieiă înă zoneleă
rurale,ăcuămodific rileășiăcomplet rileăulterioare,ăînăspecialăceleăaduseăOUGă68/2014;
Înătemeiulăart.ă36ăalin.ă(2)ălit.ăbă,ăalin.ă(4)ălit.ăb,ăalin.ă(9),ăart.ă45ăalin.ă(2)ălit.ăb)ăşiăart.ă115ă
alin. (1) lit. b) din Legeaă nr.ă 215/2001ă privindă administra iaă public ă local ă republicat ,ă cuă
modific rileășiăcomplet rileăulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprob ă solicitareaă scrisoriiă deă garanțieă dină partea Fonduluiă Na ională deă
Garantareă aă Crediteloră pentruă Întreprinderileă Miciă şi Mijlocii SA - IFN pentru suma
de 205.181,90 lei, reprezentând 110% din valoarea avansului de 186.529,00 lei pân ă laă dataă

de 31.12.2015.,ăceăseăvaăsolicitaădeălaăAgențiaăpentruăFinanțareaăInvestițiilorăRuraleăînăvedereaă
implement riiă proiectuluiă „Reabilitareaă cl diriiă biblioteciiă comunaleă Ozun“,finanțată înă cadrulă
M suriiă 41-322Lă ală Programuluiă Națională deă Dezvoltareă Rural ă prină Contractulă deă finanțareă
nr. C413322011271563636/17.07.2015. încheiată cuă Agențiaă pentruă Finan areaă Investi iiloră
Rurale..
Art.2. Aprob ă plataă comisionuluiă deă garantareă pentruă acordareaă scrisoriiă deă garantieă
avans în favoarea Agen iei pentru Finan area Investi iilor Rurale în cuantum de 820,73 lei.
Art.3. Cuăaducereaălaăîndeplinireăaăprezenteiăhot râriăseăîns rcineaz ăăPrimarulăComunei
Ozunăşiăcompartimentulăfinanciar-contabilădinăcadrulăPrim rieiăComuneiăOzun.

Ozun, la 6 noiembrie 2015.
PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN

,

Molnár Éva

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia

Difuzare:

1ăex.ălaădosarăcuăhot râri

1 ex. contabilitate

1 ex. Prefecturii jud. Covasna

1 ex. Primar

1 ex. la CRFIR Alba Iulia

1 ex. la FNGCIMM

