Anexa nr.1 la HCL al comunei Gogoşari nr.68/25.10.2019

SOLICITARE
de acordare a scrisorii de garanţie
1. Comuna Gogosari,având următoarele date de identificare: CUI 5026621, cod CAEN 8411,
sediul în localitatea Gogosari,sat Gogosari, str. Petre Ghelmez, nr. 94, judeţul Giurgiu, telefon
0246228114, fax 0246228159, e-mail primaria.gogosari@yahoo.com
prin
2. Reprezentanţii legali:
Nr.
Numele şi prenumele Funcţia
crt.
Primar

Actul de numire sau de
împuternicire

1

Daia Danut

Incheierea nr.5034/2016

2

Pirvu Loredana Mihaela Consilier Dispozitia 164/16.07.2012

BI/CI, seria şi
nr.

Codul numeric
personal

CI, GG/435225 1700117520010
CI, GG/249931 2790116033099

vă rugăm să aprobaţi acordarea unei garanţii în valoare de 159.958,05 lei, destinată acoperirii
sumei solicitate ca avans, conform prevederilor art. 4 alin. (2) şi (4) din Contractul de finanţare
nerambursabilă nr. C1920072x216131906228 din data de 110.10.2019, încheiat cu Agenţia
pentru
Finanţarea
Investiţiilor
Rurale
(AFIR),
destinat
realizării
următoarei
investiţii:,,MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC PRIN
MONTARE APARATE DE ILUMINAT CU LED, IN COMUNA GOGOSARI, JUDETUL
GIURGIU” .
3. Data-limită de executare a proiectului conform contractului este 10.07.2022
4. Valoarea scrisorii de garanţie este de 159.958,05 lei, reprezentând 100,00% din valoarea
avansului în sumă de 159.958,05 lei.
5. Numărul de luni de valabilitate a scrisorii de garanţie (inclusiv luna acordării şi a expirării
valabilităţii) este de 24 luni.
6. Valabilitatea scrisorii de garanţie este 12.09.2021, inclusiv.
7. Comisionul de garantare este în sumă totală de 1.947,48 lei, din care s-a achitat integral
suma de 1.905,04 lei./parţial suma de .......................... lei aferentă primului an de garantare,
conform OP anexat (în copie), urmând ca diferenţa să fie plătită, după caz, conform prevederilor
art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr.
373/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Beneficiarul scrisorii de garanţie: Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, cod fiscal:
13533790, localitatea: Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1, telefon: 021-402.27.50, fax:
021-315.67.79.
9. Investiţia se încadrează în măsura acreditată prin PNDR 2014 - 2020.
Valoarea
totală
a
obiectivului
de
investiţie
este
387854,48
lei
(treisuteoptzecisisaptemiioptsutecincizecisipatruleisipatruzecisioptbani).
Valoarea eligibilă a proiectului conform contractului de finanţare nerambursabilă este de:
324486,53 lei (treisutedoazecisipatrumiipatrusuteoptzecisisaseleisicincizecisitreibani).
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10. Impozitele şi taxele locale sunt încasate prin (Se completează numai în cazul beneficiarilor
publici.):
- unităţi proprii;
- alte unităţi.
11. Beneficiarul PNDR 2014 - 2020 declară că are deschise la Trezoreria Statului/băncile
comerciale conturi bancare.
Situaţia conturilor deschise la instituţiile de credit este următoarea:
Instituţia de credit(Trezoreria
Statului/Banca comercială)

Nr. contului

TREZORERIA Giurgiu

RO98TREZ32121A480401XXXX

TREZORERIA Giurgiu

RO45TREZ32121A480402XXXX

TREZORERIA Giurgiu

RO89TREZ32121A480403XXXX

TREZORERIA Giurgiu

RO86TREZ32121A433100XXXX

TREZORERIA Giurgiu

RO77TREZ321504402X010776

12. Beneficiarul PNDR 2014 - 2020 declară şi garantează fondului de garantare că la data
prezentei solicitări:
a) a adoptat în condiţiile prevăzute de lege hotărârea prin care a decis încheierea acordurilor de
garantare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 1^1 la normele metodologice, în
favoarea fondului de garantare privind sumele aprobate anual prin bugetul de venituri şi
cheltuieli, în cazul beneficiarilor publici;
b) proiectul ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile pentru care s-a semnat contractul
de finanţare cu AFIR a fost cuprins în bugetul de venituri şi cheltuieli al beneficiarului public şi
în anexele la acesta, potrivit prevederilor legale, precum şi în documentele de înfiinţare şi
funcţionare conform legii, în cazul GAL/OUAI;
c) nu au fost iniţiate şi nu sunt în curs proceduri judiciare, popriri împotriva sa (asupra
conturilor sale deschise la trezorerie, în care încasează veniturile proprii, şi/sau asupra conturilor
sale deschise la instituţiile de credit), care pot afecta capacitatea de a-şi îndeplini obligaţiile
asumate prin contractul de finanţare nerambursabilă încheiat cu AFIR;
d) viza de control financiar preventiv, în cazul beneficiarilor publici, aplicată pe prezenta
solicitare de către conducătorul compartimentului desemnat potrivit legii şi regulamentelor
interne să exercite controlul financiar preventiv la nivelul beneficiarului atestă fără rezerve că
toate condiţiile prealabile, necesare pentru semnarea solicitării şi a acordurilor de garantare, au
fost îndeplinite.
13. La prezenta solicitare se anexează următoarele documente însoţite de un opis:
13.1. hotărârea beneficiarului privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului, după caz (în
copie);
13.2. hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea scrisorii de garanţie din partea
fondului de garantare (în copie);
13.3. contractul de finanţare nerambursabilă încheiat cu AFIR, inclusiv bugetul indicativ şi
declaraţia de eşalonare a depunerii cererilor de plată (în copie);
13.4. avizul favorabil al AFIR asupra unei achiziţii, conform procedurilor aprobate prin ordin
al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în cazul investiţiilor, în copie;
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13.5. proiecţia bugetului local, în cazul beneficiarilor publici, pentru perioada de valabilitate a
scrisorii de garanţie, care să includă restituirea avansului solicitat şi plata comisionului aferent
scrisorii de garanţie, detalierea veniturilor şi cheltuielilor totale pe fiecare an al perioadei de
valabilitate a scrisorii de garanţie, conform clasificaţiei economice;
13.6. certificat de înregistrare fiscală emis de DGFP, după caz;
13.7. certificat de atestare fiscală privind situaţia achitării obligaţiilor către bugetul consolidat
al statului sau a plăţii obligaţiilor sociale, după caz;
13.8. copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanţilor legali;
13.9. copie de pe hotărârea instanţei judecătoreşti de numire a reprezentanţilor legali/decizia
beneficiarului de numire a reprezentanţilor legali, după caz;
13.10. hotărârea beneficiarului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli (în copie);
13.11. contul pentru virarea avansului este deschis la TREZORERIA Giurgiu cu nr.
RO77TREZ32121A480403XXXX şi corespunde cu cel declarat în contractul de finanţare, cu
modificările şi completările ulterioare;
13.12. acordurile de garantare, întocmite conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 1^1
la normele metodologice, în două exemplare originale semnate de reprezentanţii legali ai
beneficiarului, în calitate de cedent;
13.13. în cazul GAL/OUAI/FOUAI, biletul la ordin stipulat fără protest cu scadenţa la vedere,
de valoare egală cu suma garantată, emis de GAL/OUAI/FOUAI, avalizat de reprezentantul legal,
în favoarea fondurilor de garantare, de valoare egală cu valoarea scrisorii de garanţie;
13.14. declaraţie pe propria răspundere semnată de reprezentanţii legali ai GAL/OUAI/FOUAI,
întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la Normele metodologice.
Prin prezenta solicitare de acordare a scrisorii de garanţie, subsemnatul(a), DAIA DANUT , în
calitate de reprezentant legal al comunei GOGOSARI , JUDET GIURGIU numit în baza
Incheierii nr 5034 din 17.06.2016, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale cu
privire la pedepsirea pentru fals în înscrisuri oficiale şi în declaraţii, că mă oblig să respect
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, ca urmare a emiterii de către Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM
SA IFN, a scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului.

Secretar general,
Brebenel Aurelia

Preşedinte de şedinţă,
Tonca Daniel-Silviu
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____________________________________________________________________________
| Data semnării .........
| Primar/Reprezentant legal
DAIA DANUT

|
|_____________________________________|______________________________________|
| Data semnării .........
| Responsabil economic
PIRVU LOREDANA MIHAELA
|
|_______Data semnarii ____________________VIZAT CFP
PIRVU LOREDANA MIHAELA____________________________________|
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