ROMANIA
JUDETULBUZATJ
COMUNA CISLAU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din parteaFondului
National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii
-SA
plata comit;ionuluide garantare si valoarea proiectului integrat finantat prin
masura 19.2 al comunei Cislau
Consiliul Local al comunei Cislau:
Anali;zand expunerea de motive nr. 2090/19.04.2019 a primarului
Comunei Cislau prin care se propune aprobarea solicitarii scrisorii de
garantie dirt partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru
intreprinderi Mici si Mijlocii -SA pentru proiectul integrat prin Masura 19.2
a PNDR al comunei Cislau Proiect intitulat "Asfaltare drumuri locale in
comuna Cislau, judetul Buzau ,,
-raportul de specialitate w2091/I9.04.2019 al sefului biroului bueet
finante contabilitate;
-avize.Ie comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.
2092/t9.04.i!0r9
- prevederil e art. 1 , alin. I si 2 , precum si ale art.3 din Ordonanta
de Urgenta
a Guvernului n-r. 79 12009 privind reglementarea unor masuri ;rentru
stimularea eubsorbtiei fondurilor alocate prin Programul Nationrnl de
Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea ipatiului rural prin
cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele nrrale, aprobate
prin Hotararr:a Guvemului nr. 1.262/2009;
- prevederile art.2 si cele ale art.4 alin.4(5) din contractul de finemtare
nerambursabila nr. cr920072R204521004737 din data de 10.04.2019
incheiat intro Comuna Cislau si Agentia pentru finantarea invest.itiilor

rurale

-

-

Romania.

prevederile art.36 alin.2,lit.c,alin.4,litJ din Legea administratiei

publice local,; nr.2I5l200l,republicata :
In temeiul art.45 alin.l, precum si cele ale art.ll5
Legea admin stratiei publice locale nr .2 r 5 / 200 l,republicata

alin l,lit.b din

i

HOTARASTE:
Art. 1.( l) Se aproba solicitarea privind scrisoarea de garantie din partea
FNGCIMM Bucuresti pentru obtinerea avansului de SOy" din proiectul
"Asfaltare dnrmuri locale in comuna cislau, judetui Buza;r,,

(2) Garantia solicitata va fi in suma de 100% din valoarea avansului
de 232.708,65 LEI lei
Valoarea scrisorii de garantare este de 232.708.,65 lei pentru finantarea
obiectivelor de investitii derulate prin FEADR,masura 19.2
Art.2. Se aproba plata comisionului de garantarc in suma de 4.188,75
lei , pentru 36 luni de implementatre (dela mai-2019 pana la aprilie
2022)pentru Proiectul mentionat mai sus .

Art 3. Se aproba valoarea proiectului de investitie"Asfaltare drumuri

locale in comuna Cislau, judetul Buzau " in suma de 590.525 lei din care
valoare eligibila - 466.345,33 si valoare neeligibila -124.179,67 lei
Art.4. Primarul va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5. Prezerxa hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului
Buzau si se va face publica prin afisare la sediul Primariei prin grija
secretarului comunei.
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Gontrasemneazir
Secretar delegat
Ing. Marincean Simion
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Cisfau 19.04.2019
Nr. 241
Aceast6. hotd"rAre a fost

adoptati de Consiliul local al comunei Cislau

in sedinfa riin data de L9.o4.2o19 cu respectarea art. 45 alin. (1), (2)
sau (3) din Legea nr. 2r5/2oo1 a administratiei publice locale,
republicatS. gi actualizatd,, cu un num5.r de 12 voturi "pentru", cu _0_
"impotriva" , cu
"ab{ineri" din numS,rul total de 13 consilieri

in funcfie qi 12 consilieri
-O-voturi
prezenli la sedinld.. Red. 4 ex

