ROMANIA
CONSILIUL LOCAL VALEA LUPULUI
JUDETUL IASI

Deaproba.""L":_.T:p#.,3fttfl Ii'"';f.1{"i,::l,deGarantiedinpartea
-'-Fondului de Garantare a Creditului
Rural (FG--

consiliul Local al comunei valea Lupului, judetul
Iasi, intrunit in sedinta ordinara
din data de 30.06.2020
Avand in vedere:
Raportul de specialitate nr. 11687/26.06.2020,
intocmit de compartimentur Achizitii pubrice
si investitii,
Referatul de aprobare nr. 11688/26.06.2020,
intocmit de initiator, primarur comunei
varea

Mihailuc,

Lupurui, Dumitru

Avand in vedere prevederile Hotararii
consiliului Local valea Lupului nr.42din
data de 31.03.2017
privind implementarea proiectului
"construire si dotare gradinita cu program prerungit
in
comuna valea Lupului' judetul rasi",
aprobat spre finantare din fonduri
FEADR prin contractul de
finantare nr. C07208N0001 1712400335
/ 21.09.2011;
Avand in vedere prevederile oUG nr.
79/2oog,privind regrementarea unor masuri
pentru stimurarea
absorbtiei fondurilor alocate prin
Programul National pentru Dezvortare
Rurara, pentru renovarea si
dezvoltarea spatiului rural prin
cresterea calitatii vietii si diversificarii
economiei zonelor rurale,
aprobata prin Legea nr. 373126.1
l.2OO9;
Avand in vedere prevederile HG nr'
1262/2009,pentru aprobarea normeror
Metodorogice de apricare a
ordonantei de Urgenta a Guvernul
ui nr.7912009, privind regrementarea unor
masuri pentru stimurarea
absorbtiei fondurilor alocate prin Programul
National pentru Dezvoltare Rurara, pentru
renovarea si
dezvoltarea spatiului rural prin cresterea
calitatii vietii si diversificarii economiei
zonelor rurale
modificata si completata prin HG 45412011:
Avand in vedere prevederile art' 53
din oUG nr. 4912015 privind gestionarea
financiara a fonduriror
europene nerambursabile aferente politicii
agricole comune, politicii comune
de pescuit si politicii
maritime integrate la nivelul Uniunii
Europene, precum si a fondurilor
alocate de la bugetul de stat
pentru perioada de program arc
2014 - 2020 si pentru modificarea
si compretarea unor acte normative
in domeniul garantarii;

ln temeiul prevederilo

t

art' 196alin.

I lit ,,a"din o.u.G. nr. STprivind codur administrativ,

HOTARASTE:

Art' 1' Se aproba solicitarea

de prelungire a Scrisorii de
garantie nr.

Iclg3300l 23 /27.03.201g din
' cu 12 luni, destinata acoperirii sumei soricitate ca avans, conform
contractului de finantare nr' c0720EN0oott7r24o0335
/2r.og.zor7" incheiat cu Agentia
pentru
Finantarea Investitiilor Rurale
destinat realizarii investitiei publice
,.construire
de interes local
si
dotare gradinita cu program prerungit
in comuna varea Lupurui, judetur
rasi,,.
Art' 2' valoarea scrisorii de garantie
este de Bg7.7g6,g6lei, reprezentand
loo%din
partea Fondului de Garantare

valoarea avansului

in suma de 897.7g6,96 lei.

Art' 3' valoarea comisionului de prelungire

a scrisorii de garantie este de
5.3g6,g0 rei (44g,90 lei * r2
Iuni) reprezentand 0'}sohdin
valoarea scrisorii de garantie/runa
si se suporta din bugetur rocar.
Art' 4' Primarul comunei valea Lupului,
impreuna cu compartimentere
de speciaritate vor urmari
respectarea prevederilor prezentei
hotarari.

Art' 5' Primarul comunei valea Lupului,
respectarea prevederilor prezentei
hotarari.

impreuna cu compartimentere
de speciaritate vor urmari

Art. 6.

-

Copii de pe prezenta hotarare se
vor comunica:
prefectului
Institutiei
judetului Iasi;

- Primarului Comunei Valea Lupului;
- Compartimentului Achizitii publice si investitii;
- Compartimentului Economic/Casierie.

PRESEDINTE DE
Butnariu

ffik?a)-)t-,'-g

CONTRASEMNEAZA PENTRU
LEGALITATE,
Secretar general al UAT,

L'PH'iriu

