ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanţie bancară din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A.
IFN în vederea obţinerii avansului pentru proiectul integrat „Achiziţionare
buldoexcavator în comuna Mînăstirea jud Călăraşi” finanţat din fonduri europene
nerambursabile – prin PNDR – Măsura 413-322

Consiliul Local al comunei Mînăstirea, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2015,
Având in vedere:
 Contractul de finanţare nerambursabilă nr. C413322011281277007/08.07.2015
încheiat cu AFIR cu anexele sale
 Actul adiţional nr.1/13.10.2015 la contractul de finanţare mai sus menţionat prin care
s-a aprobat prelungirea perioadei de realizare şi implementare al proiectului integrat „
Achiziţionare buldoexcavator în comuna Mînăstirea jud Călăraşi”finanţat din fonduri
europene nerambursabile – prin PNDR – Măsura 413-322
 Actul adiţional nr.2/26.11.2015 la contractul de finanţare mai sus menţionat prin care
s-a aprobat prelungirea perioadei de realizare şi implementare (inclusiv derularea
procedurii de achiziţii) al proiectului integrat „ Achiziţionare buldoexcavator în comuna
Mînăstirea jud Călăraşi”finanţat din fonduri europene nerambursabile – prin PNDR –
Măsura 413-322.
 HCL nr. 46/10.11.2015 privind aprobarea bugetului final pentru proiectul integrat
Achiziţionare buldoexcavator în comuna Mînăstirea jud Călăraşi” finanţat din fonduri
europene nerambursabile – prin PNDR – Măsura 413-322.
 Programul National de Dezvoltare Rurală – Măsura 413-322 – „Renovarea şi
dezvoltarea satelor”,
 raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, înregistrat sub nr. 5860/19.11.2015, precum şi de raportul comisiei de
specialitate a Consiliului Local,
 Prevederile 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
 Prevederile art. 3 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
 Prevederile 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,
In temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
modificata si completata

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă solicitarea prelungire a scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M.
SA IFN în favoarea AFIR , pentru suma de 154.432,30 lei, reprezentând 110% din valoarea
avansului necesar realizării investiţiei publice de interes local„ Achiziţionare buldoexcavator în
comuna Mînăstirea jud Călăraşi”, pentru care s-a obţinut finanţarea în baza Programului
Naţional de Dezvoltarea Rurală (PNDR) – Măsura 413-322 „Renovarea şi dezvoltarea satelor”.
Art.2. Se aprobă plata sumei de 463,30 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 garanţie)
Art.3. Se aprobă încheierea Acordului de garantare în favoarea FNGCIMM SA IFN în
forma anexată prezentei hotărâri.
Art.4. Primarul comunei, Dl. Iancu Marian-Mugurel şi compartimentul financiar – contabil
din aparatul de specialitate al primarului comunei Mînăstirea, judeţul Călăraşi, vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Secretarul comunei Mînăstirea se va ocupa cu ducerea la indeplinire și va
comunica prezenta persoanelor si autoritatilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Oprea Gheorghe
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