ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘARI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului ,, Modernizare şi extindere sistem de iluminat
public prin montare aparate de iluminat cu led, în Comuna Gogoşari, Judeţul Giurgiu”, solicitarea
scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM, precum
şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent proiectului

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘARI
întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 4517/17.10.2019 al primarului comunei Gogoşari;
- raportul de specialitate nr. 4519/17.10.2019;
- contractul de finanțare nr.1920072X216131906228 din data de 10.10.2019 a proiectului de
investiţii ,, Modernizare şi extindere sistem de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu led,
în Comuna Gogoşari, Judeţul Giurgiu”, încheiat între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi
UAT Gogoşari;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gogoșari nr. 24/18.04.2019 cu privire la aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimari pentru anii 2020-2022 la secțiunea funcționare,
dezvoltare și bugetul parțial din venituri proprii și subventii, precum și lista de investiții pentru comuna
Gogoșari, județul Giurgiu, rectificat prin hotărârile Consiliului local al comunei Gogoşari numerele
28/2019, 32/2019, 34/2019, 40/2019, 54/2019, 59/2019, 60/2019 şi 67/2019;
- avizul nr. 5014/21.10.2019 al comisiei economică, dezvoltare regională, integrare europeană și
pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții;
- prevederile art.129 alin. (4) lit.d) şi alin.(7) lit.n), art. 139 alin. (3) lit.(a), art.197 alin.(1), (2), (4),
art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public, actualizată;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă valoarea de investiţie a proiectului ,,Modernizare şi extindere sistem de iluminat
public prin montare aparate de iluminat cu led, în Comuna Gogoşari, Judeţul Giurgiu”, în valoare totală
de 387.854,88 lei, din care valoare eligibilă 324.483,53 lei şi valoare neeligibilă 63.370,95 lei, conform
contractului de finanţare nr. C 1920072X216131906228/10.10.2019.
Art.2 Se aprobă solicitarea scrisorii de garanţie de la FNGCIMM SA IFN, reprezentând 100 %
(159.958,05 lei) din valoarea avansului de 159.958,05 lei din cadrul contractului de finanţare
nr.1920072X216131906228/10.10.2019, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3 Se aprobă plata sumei de 2.879,24 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 36 luni de
valabilitate a scrisorii de garanţie).
Art.4 Se aprobă încheierea Acordului de garantare în favoarea FNGCIMM–IFN SA, conform
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anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, previzionat pentru perioada de valabilitate a
Scrisorii de garanţie şi pentru derularea proiectului ,,Modernizare şi extindere sistem de iluminat public
prin montare aparate de iluminat cu led, în Comuna Gogoşari, Judeţul Giurgiu”, conform anexei nr.3
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea
exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Gogoşari, Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale, şi se va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Tonca Daniel-Silviu

Contrasemnează,
Secretar general,
Brebenel Aurelia

Gogoșari, 25.10.2019
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Adoptată cu 10 voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri din totalul de 10 consilieri în funcție
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