ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR.63
privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in
vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.735.739 lei din fondurile
nerambursabile pentru implementarea Proiectului privind „Modernizare strazi in comuna
Valea Lunga, judetul Alba”
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017,
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă si Expunerea de motive a
primarului com.Valea Lunga, jud.Alba la Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitarii unei
Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a
avansului in valoare de 1.735.739 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea
Proiectului privind „Modernizare strazi in comuna Valea Lunga, judetul Alba” in baza contractului
de finantare nerambursabila nr. C0720RN00011670100222/04.08.2017 si actelor aditionale ulterioare in
favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).
- Referatul cu nr.2988/30.08.2017 a compartimentului contabilitate din cadrul primariei Valea
Lungă privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea
garantarii obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.735.739 lei din fondurile nerambursabile
pentru implementarea Proiectului privind „Modernizare strazi in comuna Valea Lunga, judetul
Alba”;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
Având în vedere prevederile:
-Legii nr.6/2017 privind Bugetul de stat pe anul 2017,
-Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.1/03.01.2017 privind aprobarea nivelului
comisioanelor de garantare pentru anul 2017 ,
-Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei
fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin
creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1262/2009.
-Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin
titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
- art.36, alin.4, lit.d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de
1.735.739 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.735.739 lei reprezentand
40,00% din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind „Modernizare strazi
in comuna Valea Lunga, judetul Alba” in baza contractului de finantare nerambursabila nr.
C0720RN00011670100222/04.08.2017 si actelor aditionale ulterioare in favoarea Agentiei pentru
Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).
Art.2: Primarul comunei Valea Lunga, jud. Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Art.3: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba si compartimentului
contabilitate sin cadrul primariei.
VALEA LUNGĂ, 31.08.2017
Preşedinte de şedinţă
Comsa Calina

Contrasemnează secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in
vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.735.739 lei din fondurile
nerambursabile pentru implementarea Proiectului privind „Modernizare strazi in comuna
Valea Lunga, judetul Alba”
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017,
Luând în dezbatere:
- Referatul cu nr.2988/30.08.2017 a compartimentului contabilitate din cadrul primariei Valea
Lungă privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea
garantarii obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.735.739 lei din fondurile nerambursabile
pentru implementarea Proiectului privind „Modernizare strazi in comuna Valea Lunga, judetul
Alba”;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
Având în vedere prevederile:
-Legii nr.6/2017 privind Bugetul de stat pe anul 2017,
-Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.1/03.01.2017 privind aprobarea nivelului
comisioanelor de garantare pentru anul 2017 ,
-Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei
fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin
creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1262/2009.
-Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin
titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
- art.36, alin.4, lit.d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de
1.735.739 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.735.739 lei reprezentand
40,00% din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind „Modernizare strazi
in comuna Valea Lunga, judetul Alba” in baza contractului de finantare nerambursabila nr.
C0720RN00011670100222/04.08.2017 si actelor aditionale ulterioare in favoarea Agentiei pentru
Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).
Art.2: Primarul comunei Valea Lunga, jud. Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Art.3: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba si compartimentului
contabilitate sin cadrul primariei.
VALEA LUNGĂ, 30.08.2017
Initiator-primar
Pusca Vasile

Avizat secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

