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Hotlrflrea nr. 66 12017
MoDERNTzARJ;tlfJ'Ji?Hr'l?is'i$i'ittff il"l%ilt'if isis'A*i,IUDET"LrA$r
cu finanfare prin PNDR 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,

legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedin{ei ordinare din data de 19 septembrie 2077,

-

Avffnd in vedere:
Nota de fundamentare nr. 7213

-

necesitatea depunerii la termen a cererilor de platd AFIR pentru incasare avans qi obligativitatea respectdrii de citr
beneficiarii publici ai PNDR a termenelor legale de depunere previzute prin HC nr.22612015;
Referatul nr. 7200113.09.2017 intocmit de Dram Ana, qef compartiment financiar-contabil qi ajutoare de stat di

-

I 13.09.2017 intocmiti

de viceprimarul comunei domnul TAdtA Marcel, privin

cadrul primdriei;

Contractual de finanlare nr. C0720RN00011612400233 din 26.07.7-017 pentru acordarea ajutorului financii
nerambursabil in conditiile programului nafional de dezvoltare ruralE, incheiat intre AFIR-RomAnia in calitate d
autoritate contractantd qi Comuna Lefcani, in calitate de beneficiar al proiectului ,,Modernizare drumuri de interi
local in comuna Lelcani, judetul Iaqi"
avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic din cadrul consiliului local Lefcani pentr
proiectul de hot5rdre mai sus menfionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 qi 54 alin.(4) din Legea n
215 12001 a administraliei publice locale, republicatS;

aviztl favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hot[r6ri al secretarului comunei Lelcani, Irimila Val
Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.717 lit."a" din Legea n
21 5 12001 a

administrafiei publice locale, republicatd;

HCL m.97198129.10.2015 privind aprobarea implement[rii proiectului,,Modernizare drumuri de interes local i

comuna Letcani, judetul Iagi" cu finanlare PNDR, cu modificdrile qi complet5rile ulterioare;
bugetul local al comunei pe anul 2017 aprobat prin HCL m.27l2OI7;
prevederile Legii 5212003 privind transparenfa decizionald ?n administralia public[ local6;
examinAnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea m.612017 privind bugetul de stat pe anr
2017;Legeam.7l20l7 a bugetului asigur6rilor sociale de stat pe anul 2017;Legea27312006 privind finanfele public

-

locale cu modificdrile qi completdrile ulterioare; Legea nr. 500/2002 privind finanlele publice cu modificdrile
completirile ulterioare; HCL nr.26130.03.2017 privind aprobare proiect buget.pe anul2017 qi estimarea pe anii 201t
2020; art.36 alin.2 lit.b) , alin.4) lit.d) din l-egea m. 2l5l20}l; OUG m.7912009 privind reglementarea unc
masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea si. dezvoltarea spatiuh
rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale;
Avand in vedere art.4 si 5 din HG m. 126212009 pentru"aprobarea Normelor Metodologice d
aplicare a OUG m.7912009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilc
alocate prin PNDR pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii r
diversificarii economiei in zonele rurale; ,
Avand in vedere dispozitiile afi. 44 si art. 45 din Irgea m.27312006 privind finantele publice;
r

In temeiul

art.45 alin.1

si art.115 alin.1 lit.b din Irgea

m.21512001 privind administratia publica locala,

republicatS, cu modificirile qi completErile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.1 Se aprobl valoarea de investi(ie a proiectului ,,Modernizare drumuri de interes local in
comuna Ir{cani, judeful Iaqi", in valoare totald de 4.510.367,98\ei, conform Contractului de finan{are nr.
C0720RN000116124Q0233 din 26.07.2017 si a actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru
Finantarea Investitiilor Rurale
Art.2 Se aprobd solicitarea scrisorii de garanfie de la Fondu.l de Garantare a Creditului Rural IFN SA,
reprezentAnd 100% (1.815.600,00 lei) din valoarea avansului de 1.815.600,00 lei din cadrul Contractului de
finan{are nr. C0720RN00011612400233 din26.07.2017 si a actelor aditionale ulterioare, in favoarea
Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale
Comisionul necesar oblinerii scrisorii de garantie este de 0,05yo din valoareg avansului x numdrul de
luni rdmase din implementare + 15 zile.
Comisionul calculat este :1.815.600,00 xO,057o x 35luni = 31.773,00Iei.'.
Art. 3 - Se aproba plata comisionului datorat pentru scrisoarea de garantie in suma de 31.773,00
lei din bugetul local al comunei, calculat astfel:
Comisionul necesar oblinerii scrisorii de garan{ie este de 0,05yo din valoarea avansului x numdrul de
luni rdmase din implementare + 15 zile.
Comisionul calculat este :1.81-5.600,00 x0,05%o x 35 luni = 31.773,00lei.

Art,4 Se aproba acordul de
C0720RN000L1612400233 din 26.07.2017

Art.s

garantare

incheiat

la Contractul de finantare nr.

.

Se aprobl bugetul de venituri qi cheltuieli, previzionat pentru perioada de valabilitate a Scrisorii

de garanlie qi pentru derularea proiectului ,rModernizare drumuri de interes local in comuna Le{cani, jude{ul
IaEi"

Art.6 Ordonatorul principal de credite, compartimentul financiar-contabil qi compartimentul de urbanism din
cadrul primdriei, vor aduce la indeplinire prevederile prezenteihotarari.
Art.7 Secretarul comunei va comunicaprezenta hotarare primarului, tuturor structurilor sau compartimentelor
vizate qi Institu{iei Prefectului Judefului Iagi.
O copie a prezentei hotirdri va fi afiqatii la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoqtint6 publicd.

Datd, astdzi: 19.09.2017

neazd,

Vali Claudia

