
ROMANIA
Judetul VRANCEA
Comuna STRAOANE

HOTARAREA nr.16
Din27.05.2020

privind aprotrarea solicitarii de prelungire scrisorii de garanjie din partea
F.N.G.C.I.M.M. S.A. TFN,

in vederea ob(inerii avansului pentru proiectul integrat ,, RENOVARE SI
DOTARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA STRAOANE,JUDETUL

VRANCEA " -prinPNDR

AvAnd in vedere:
. Programul National de Dezvoltare Rurali - Misura
r Contractul de finanlare nerambursabild C0760CN00021724100303 din data de

03.07.2018, incheiat cu APDRP/AFIR cu anexele sale;
e Actul aditional nr. 1 din .03.10.2019, la Contractul de finan(are mai sus men{ionat

prin care s-a aprobat bugetul indicativ rectificat a1 proiectului integrat ,BENOVARE
SI DOTARE CAMIN CULTURAL".

Ludnd act de referatul de aprobare inregistrat sub nr. 2383121.05.2020 prin care

primarul com. STRAOANE in calitatea sa de iniliator, motiveaza necesitatea si

oportr.mitatea initierii si aprobarii, luand act de raportul compartimentului de resort inregis-

trat sub ru.2382121.05.2020 intocmit de d-l Marascu Andrei-Fabian inspector din cadrul apa-

ratului de specialitate ai primarului, precum qi de raportul comisiiilor de specialitate din ca-

drul Consiliului Local,

in temeiul:
o art.2 din OUG nr.912010 privind aprobarea Programului de sprij in pentru benehciarii

proiectelor in domenii prioritare pentru economia romdneascd, finantate din
instrumentele structurale al.Uniunii Europene alocate Romdniei

o art.3 din OUG w.7912009 privind reglementarea unor mdsuri pentru stimularea
absorbliei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea qi dezvoltarea spa{iului
rural prin cre$terea calit5fi vielii 9i diversificdrii economiei in zonele rurale

c art.4 9i 5 din HG nr.126212009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare
a OUG rr.79/2009 privind reglementarea unoe mdsuri pentru stimularea absorbliei
fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea qi dezvoltarea spaJiului rura1 prin
creqterea calitilii vielii qi diversificdrii economiei in zonele rurale

- prevederile Legii nr.27312006 privind finanlele publice 1ocale, cu modificirile qi

completSrile ulterioare,

Avdnd in vedere prevederile afi.729 a1in.(2) lit.b), alin.(4) lit.b), art.139 a1in.3 lit.b) qi

at.155 alin.(1) lit.c) din O.U.G nr.5712019 privind Codul Administrativ,

in temeiul art. ).39 alin.(l) din din O.U.G rr.5712019 privind Codul Administrativ,



CONSILIIII, LOCAL AL COMUNEI STRAOANE
adoptd prezenta

HOTARARE

Art'1. Se aproba 
_so-ricitarea de prerungire a scrisorii de garan{ie din parteaF'N'G'C.I.M.M. sA rFN in favoarea irrn ir. 3ri/27.n.20r9", peni.u suma de473.443.,35 lei, reprezentAn d roo% din valoarea avansului .r"..ru. ,*lirdrii investilieipublice de interes local ,,RENOVARE sI DOTARE CAMIN CULTURAL,, pentru

care s-a obtinut finanJar ea in baza programului Nalional de Dezvoltarea Rura16 (pNDR).

Art.2. Se aprobd-'plata sumei de 946,g9 rei,r.pr.r.n,end comisionur de garantare
datorat, calcuiat conform prevederilor art.7 lit.b) din HG nr.126212009 (valoarea
scrisorii de garan{ie x 0,05yo x 4 luni de valabilitate a scrisorii de garanlie).

Art.3. Se aprobd bugetur de venituri qi cheltuieli, previzionat pentru perioada de
valabilitate a Scrisorii de garanlie gi pentru derularea proiectului "RENOVARE sI
DOTARE CAMIN CULTURAL'"

Art,4. Se aproba soricitarea de prelungire a scrisorii de garan{ie din parlea
F.N.G'C.I.M.M' sA IFN in favoarea AFIR, pentru suma de 473.443,351ei, reprezent6nd
100% din valoarea avansului necesar rcalizdrii investiliei publice de interes rocal ,,RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL ,, .

Art.S. Primarul comunei, d-l Zbirciog vasile. si compartimentul financiar -co,tabil din aparatul de specialitate al primarJui comunei STRAOANE , JTDETULVRANCEA ,, vor duce ta indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri.
Art'6. Prezenta hotdrdre se comunicd Instituliei prefecturui judelului

VRANCEA in vederea efectudrii contr.olului legalitdlii, ;

Contrasemneazd,

Secretar general dele

Apreutese Mari

Nr"16
Adoptatd la comuna STRAOANE

Astlzi 27 .05.2020
Adoptatd cu . . ... voturi pentru , impotrivd. . ..


