ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR.95/2017
privind solicitarea scrisorii de garantare din partea FNGCIMM – IFN SA
pentru accesarea avansului pentru proiectul “Modernizare străzi în
comuna Ozun, judeţul Covasna”
Consiliul local al Comunei Ozun, judeţul Covasna,
întrunit în şedinţă publică extraordinară din data de 07 septembrie 2017;
analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a Primarului Comunei Ozun, prin
care se arată oportunitatea solicitării scrisorii de garanţie din partea FNGCIMM – IFN SA;
văzând raportul de specialitate ale Biroului financiar contabil, achiziţii publice, impozite
şi taxe, raportul comisiei de specialitate nr. 1 şi avizul secretarului comunei Ozun;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor
programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările
ulterioare;
- OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei
fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi
dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în
zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b , alin. (4) lit. b, alin. (9), art. 45 alin. (2) lit. b) şi art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :
Art. 1. Aprobă solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului Naţional de Garantare
a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN pentru suma de 2.269.500 lei,
reprezentând 100% din valoarea avansului de 2.269.500 lei până la data de 24.08.2020., ce se
va solicita de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în vederea implementării
proiectului „Modernizare străzi în comuna Ozun, judeţul Covasna“, finanțat în cadrul
Submăsurii 7.2 al Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Contractul de
finanțare nr. C0720RN00011771500007 din 24.08.2017. încheiat cu Agenția pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale.
Art. 2. Aprobă plata comisionului de garantare pentru acordarea scrisorii de garanție
avans în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în cuantum de 40.851 lei.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se însărcinează Primarul
Comunei Ozun şi compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei Comunei Ozun.
Ozun, la 7 septembrie 2017.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINTĂ,

Tomos Ilkó József
Difuzare:
- 1 ex. Primar
- 1 ex. A.F.I.R.
- 1 ex. Biroul financiar contabil
- 1 ex. Inst. Prefectului

Contrasemnează:
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecília

