ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A nr. 57
din 29 mai 2017
privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție de la Fondul Național de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii pentru acoperirea avansului solicitat pentru
proiectul ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA LIVEZENI” finanțat în
cadrul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii
de bază la scară mică.
Consiliul local al Comunei Livezeni întrunit în ședința extraordinară din data de 29.05.2017,
Având în vedere raportul compartimentului contabilitate nr.1973/2017 privind necesitatea
solicitării unei scrisori de garanței de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici si Mijlocii – SA IFN (FNGCIMM SA IFN) pentru aprobarea avansului solicitat pentru
proiectul ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA LIVEZENI”,expunerea de
motive și avizul comisiei de specialitate,
In conformitate cu prevederile Legii Administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi
cerinţele din Ghidul Solicitantului al Programului PNDR 2014 - 2020, Submăsura 7.2 - Investiții în
crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică.
Potrivit Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative,republicată,
In temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit.b),alin. (4) lit.d),art. 45 și art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.Se aprobă solicitarea unei scrisori de garanţie FNGCIMM SA IFN pentru acoperirea în
procent de 100% a sumei solicitate ca avans pentru proiectul REABILITARE ȘI MODERNIZARE
GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA LIVEZENI” finanțat în cadrul Programului PNDR 2014 - 2020, Submăsura
7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică .
Art.2.Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie este de 30 luni, prima lună fiind luna iunie
2017, iar ultima lună fiind luna noiembrie 2019.
Art.3.Suma aferentă plăţii comisionului pentru emiterea scrisorii de garanţie bancară se va suporta
din fonduri proprii.
Art.4. Valoarea scrisorii de garantare este 483.651,79 lei din suma care acoperă într-un procent de
100% suma solicitată ca avans,prevăzut în contractul de finanțare nr. C0720EN00031572800552 din
18.10.2016 .
Art.5 De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Livezeni și compartimentul
contabilitate.
Art.6.Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş,primarului comunei
Livezeni,compartiment contabilitate,afișare.
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