ROMÂNIA
JUDEŢULăCOVASNA
COMUNA OZUN
CONSILIUL LOCAL

HOT RÂREAăNR.ă98/2015
privindăaprobareaăsolicit riiăprelungiriiăscrisoriiădeăgarantareănr.ă420/13.11.2015.
emis ădeăFNGCIMMăSAă- IFN pentru accesarea avansului pentru proiectul
Reabilitarea clădirii bibliotecii comunale Ozun

ConsiliulălocalăalăComuneiăOzun,ăjudeţulăCovasna,ă
întrunităăînăşedinţ ăpublic ăordinar ădinădataădeă02ădecembrieă2015;ă
analizândă proiectulă deă hot râreă şiă expunereaă deă motiveă aă Primaruluiă Comuneiă
Ozun, prină careă seă arat ă oportunitateaă solicit riiă aprob riiă prelungiriiă valabilit țiiă
scrisoriiădeăgaranţieănr.ă420/13.11.2015.ăemis ădeăFNGCIMMă– IFN SA;
v zândă rapoarteleă deă specialitateă aleă Birouluiă financiară contabil,ă achizițiiă
publice,ăimpoziteășiătaxeălocale,ăalăComisieiădeăspecilaitateănr.1ăşiăavizulăsecretaruluiă
Comunei Ozun;
având în vedere prevederile :
- Legiiănr.ă273/2006ăprivindăfinanțeleăpubliceălocale,ăcuămodific rileășiăcomplet rileă
ulterioare;
- H.G.ănr.ă224/2008ăprivindăstabilireaăcadruluiăgeneralădeăimplementareăaăm surilor
cofinanţateă dină Fondulă Europeană Agricolă pentruă Dezvoltareă Rural ă prină Programulă
NaţionalădeăDezvoltareăRural ă2007-2013,ăcuămodific rileășiăcomplet rileăulterioare;ă
-OUGă nr.ă 79/2009ă privindă reglementareaă unoră m suriă pentruă stimulareaă absorbţieiă
fondurilorăalocateăprinăProgramulăNaţionalădeăDezvoltareăRural ăpentruărenovareaăşiă
dezvoltareaă spaţiuluiăruralăprină creştereaă calit ţiiăvieţiiăşiă diversific riiă economieiă înă
zoneleă rurale,ă cuă modific rileă șiă complet rileă ulterioare,ă înă specială celeă aduseă OUG
68/2014;
- solicit riiădeăinformațiiăsuplimentareănr.ă43.553/24.11.2015.ăprimiteădeălaăCRFIRă7ă
centru Alba Iulia,
înătemeiulăart.ă36ăalin.ă(2)ălit.ăbă,ăalin.ă(4)ălit.ăb,ăalin.ă(9),ăart.ă45ăalin.ă(2)ălit.ăb)ăşiă
art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001ă privindă administraţiaă public ă local ă
republicat ,ăcuămodific rileășiăcomplet rileăulterioare;
HOT R ȘTE:
Art. 1. Seă aprob ă solicitareaă prelungiriiă valabilit țiiă scrisoriiă deă garanțieă nr.ă
420/13.11.2015.ă emis ă deă Fonduluiă Naţională deă Garantareă aă Creditelor pentru

ÎntreprinderileăMiciăşiăMijlociiăSAă- IFN pentru suma de 205.181,90 lei, reprezentând
110% din valoarea avansului de 186.529,00 lei încasată deă laă Agențiaă pentruă
Finanțareaă Investițiiloră Ruraleă înă vedereaă implement riiă proiectuluiă Reabilitarea
cl diriiă biblioteciiă comunaleă Ozun,ă ă finanțată înă cadrulă M suriiă 41-322L al
Programuluiă Națională deă Dezvoltareă Rural ă prină Contractulă deă finanțareă nr.ă
C413322011271563636/17.07.2015. (cod contract FEADR 2007-2013) –
C0720000T211271563636/17.07.2015. (cod contract FEADR 2014-2020) încheiat
cuăAgențiaăpentruăFinanțareaăInvestițiilorăRurale,ăpân ălaădataădeă30.06.2016.
Art. 2. Cuăaducereaălaăîndeplinireăaăprezenteiăhot râriăseăîns rcineaz ăăPrimarulă
ComuneiăOzunăşiăcompartimentulăfinanciar-contabil din cadrul Prim rieiăComuneiă
Ozun.
Ozun, la 2 decembrie 2015

PREŞEDINTELEăDEăŞEDINT ,
Tomos Ilkó József

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Difuzare:
1ăex.ălaădosarăcuăhot râri
1 ex. FEADR
1 ex. Contabilitate
1 ex. primar
1 ex. Prefecturii jud. Covasna

