ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE

HOTĂRÂRE
privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M.
S.A. IFN, în vederea obţinerii avansului pentru proiectul integrat ,, Modernizare Centru
de zi Viitorul ’’ – prin PNDR
Având în vedere:
* Programul
National de Dezvoltare Rurală – Măsura 19.2_7.2/6B Tip
investiție:Infrastructura educațională și socială
* Contractul de finanţare nerambursabilă nr. C1920072E220582303424/21.09.2018 , incheiat cu
APDRP/AFIR cu anexele sale„. Modernizare Centru de Zi Viitorul‚,
* Scrisoarea de solicitare a informațiilor suplimentare CRFIR 8 București - Ilfov înregistrata la
Comuna Sfântu Gheorghe sub nr.3471 din 28 mai 2021 prin care se solicita Scrisoarea de Garantie
pentru garantarea avansului cu valabilitate până la 20.03.2022 și Declarația de esalonare plăți.
Luând act de Referatul de aprobare al primarului comunei Sfantu Gheorghe in calitatea sa de
iniţiator, înregistrat sub nr.3530 din 02.06.2021, de raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.3850 din 03.06.2021,
Văzând raportul de avizare al Comisiei pentru activități economico – financiare, juridică și de
disciplină nr.63 din 14.06.2021 și al Comisiei pentru activități social cultural , culte , învățământ,
sănătate , familie, muncă , protecție socială, tineret și sport nr.16 din 14.06.2021
În temeiul:
art.2 din OUG nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în
domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale al Uniunii
Europene alocate României
* art.3 lit.a) din OUG nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei
fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii
vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
* art.4 şi 5 din HG nr.1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG
nr.79/2009 privind reglementarea unoe măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin
PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării
economiei în zonele rurale
* prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
* prevederile art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.b), art.139 alin.3 lit.b) şi art.155 alin.(1) lit.c) din O.U.G
nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
În temeiul art. 139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din din O.U.G nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, modificat și completat ulterior ,
*
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Art.1. Se aproba solicitarea de prelungire a scrisorii de garanţie din partea
F.N.G.C.I.M.M. SA IFN în favoarea AFIR nr.707/30.10.2018 , pentru suma de 232.925,00
lei, reprezentând 100% din valoarea avansului necesar realizării investiţiei publice de interes local ,,
Modernizare Centru de zi Viitorul’’ din comuna Sfântu Gheorghe, județ Ialomița pentru care s-a
obţinut finanţarea în baza Programului Naţional de Dezvoltarea Rurală (PNDR) ;
Art.2. Se aprobă plata sumei de 698,775 lei, reprezentând comisionul de garantare datorat,
calculat conform prevederilor Art.7 lit.b) din HG nr.1262/2009
(valoarea scrisorii de garanţie x
0,05% x 6 luni de valabilitate a scrisorii de garanție).
Art.3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, previzionat pentru perioada de valabilitate a
Scrisorii d e garanţie şi pentru derularea proiectului <<,, Modernizare Centru de zi Viitorul’’ din
comuna Sfantu Gheorghe, judetul Ialomita .
Art.4.Solicitarea de prelungire a scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. SA IFN în
favoarea AFIR , pentru suma de 232.925,00 LEI , reprezentând 100% din valoarea avansului
necesar realizării investiţiei publice de interes local ,, Modernizare Centru de zi Viitorul’’din
comuna Sfântu Gheorghe, județul Ialomița;
Art.5. Primarul comunei, d-nul Teculescu petru Mădălin si compartimentul financiar –
contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Sfântu Gheorghe, județ Ialomița , vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului IALOMIȚA in vederea
efectuării controlului legalităţii .
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