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Hotir6re nr. 21 12018
privind aprobarea valorii de investitie a proiectului ,,ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU

COMUNA LETCANI, JUDETUL IA$I", solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare,
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCAIII, legal constituit, intrunit la lucririle
qedintei ordinare din data de 26 aprilie 2018,

AvAnd in vedere:
- Nota justificativd si proiectul de hotlrdre nr.3294126.04.20t8 cu privire la necesitatea aprobdrii valorii de

investitie a proiectului ,,ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU COMUNA LETCANI,
JUDETUL IA$I", solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare, aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli, proiect iniliat de domnul primar Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor art.45
alin.(6) din Irgea nr.215l2OO1 a administratiei publice locale, republicatd;

- Referatul nr. 327412078 intocmit de compartimentul achizilli publice din cadrul primdriei comunei
LeJcani in temeiul prevederilor art.44 din Legea nr. 21512001 a administrafiei publice locale, republicatd;

- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea economica din cadrul consiliului local Le{cani pentru
proiectul de hot[rdre mai sus men{ionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 qi 54 alin.(4) din Legea
nr. 21512001 a administra{iei publice locale, republicatd;

- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotdrdri al secretarului comunei Letcani,
Irimi{a Vali-Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevedeilor art.47 coroborat q, art.l\7
lit."a" din Legea nr.21512001 a administrafiei publice locale, republicatd;

- bugetul local al comunei pe anul 2018 aprobat prin HCL nr. 51201,8 qi lista de investi{ii pe anul 2018;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenfa decizional6 in administra(ia publici local6;

examinind prevederile legale specifice in materie, respectiv: art.44 alin.(l) din Legea m. 27312006
privind finanfele publice locale; art.36 alin.2lit.b) qi alin.(4) lit."d" din Legea nr. 21512001 republicatd
privind administralia publicd local6, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare; Legea nr.21311998 privind
proprietatea publicd gi regimul juridic al acesteia; Legea nr.5112006 a serviciilor de utilitate public[;

In temeiul art.45 alin.1 si art.lll alin.1 lit.b din Legea m.21,512007 privind administratia publica
locala, republicat5, cu modificdrile qi completdrile ulterioare

norAnAgrrc:

Art.l.- Se aproba valoarea de investitie a proiectului,,AC}J.IZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU
COMUNA LETCANI, JUDETUL IA$I:', in valoare totala de 378.950,33 lei din care valoare eligibila
372.557,39 lei si valoare neeligibila 66.392,94 lei, , conform contractului de finantare nr. C
I 92007 4X2 1 88 1 24008 7 5 din 0 2.04.20 I I

Art.2.- Se aproba solicitarea scrisorii de garanrie de la'FONDUL DE GARANTARE A
CREDITULUI RURAL IFN S.A., in valoare de 139,755,00 lei, reprezentand 100 Vo din valoarea
avansului de 139.755,00 lei din cadrul Contractului de finantare nr. C 1920074X218812400875 din
02.04.2018, pentru o perioadd de 24 de lu4i,;i plata comisionului de acordare cltre FGCR IFN S.A. in
valoare d,e L.677 rl2lei.



Art.3.- Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, previzionat pentru perioada de valabilitate a
Scrisorii de garantie si pentru derularea proiectului ,,ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU
COMUNA LETCANI, JUDETUL IA$I".

Art.A Primarul comunei, compartimentul intern specializat in domeniul achiziliilor publice, structura de
urbanism gi compartimentul financiar contabil qi ajutoare de stat din cadrul primdriei Lelcani, vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hot6r6ri.

Art.s. Secretarul comunei va comunica o copie aprezentei hotdrdri primarului, compartimentelor vizate
qi Institufiei Prefectului Jude{ului Iagi.

O copie a prezentei hotir6ri va fi afiqati [a sediul consiliului local pentru a fi adus6 la cunoqtinli publice.
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