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CONSILIUL LOCAL MIROSLAVA

HOTARAREA NR.129
privind aprobarea solicitdrii scrisorii de garanfie pe1tr1 garantarea avansului in cadrul Proiectului

,,MJernizare drumuri de inieres io.ul in Comuna Miroslava, judeful Ia$ii"

consiliul Local al comunei Miroslava, intrunit de indatd in gedinJa de lucru ordinard' in data

de 31 mai 2017 .

AvAnd in vedere:

-expunerea de motive a primarului comunei Miroslava nr'15624124'05'2017 privind

aprobarea solicitlrii scrisorii de garanlie din partea FNGCIMM SA IFN in vederea garantdrii c6tre

AFIR a avansului solicitat pentru finaniarea froiectului: ,,Modernizare drumuri de interes local tn

Comuna Miroslava, i udelul la;i";
-notadefundamentarenr.15623124.05.20lT,intocmitadecdtredomnulKazemrsamad'

consilier compartiment Integrare Europeani, pri'ind necesitatea garantarii finanlirii avansului

acordat de AFIR la derularea proiectului ,,Moder nizare drumuri de interes local in comuna

Miroslava, judeful Iaqi" finanlat din PNDR 2014-2020. mdsura 7 '2'inconformitate cu Contractul

de fi nanf are nr. C 072 0RN0 0 021 5 1240033 6 I 28'09'20 I 6 ;

Ludndinconsiderare: . , , .

_prevederile H.c.L. Miroslava nr.145 din 2L 10.2015 privind implementarea proiectului,

prin care se aprobd necesitatea, opo.tunitatea Ei poten{ialul eionomic al investiliei <Modemizare

drumuri de interes local in comuna Miroslava,'jud. Iasi> precum gi realizarea tuturor cheltuielilor

conexe, induse 9i generate de implementarea proiectului; 
.

-prevederileOrdonanleideUrgenlduGuu.^.'luim'Tgl200gprivindreglementaleaunor
misuri pentru stimularea absorbliei fondurilor arocate prin pNDR pentru renovarea gi dezvoltarea

spatiului rural prin cregterea calitalii viefii 9i diversificarea economiei in zonele rurale cu

modifi carile ulterioare ;

-prevederile Hotdrdrii Guvernului nr.126212009 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicareao.U.G'nr'Tgl20Ogcumodificirileulterioare;
-prevederile ordinului nr.l din 3 ianuarie 2017 privind aprobarea nivelului comisioanelor de

gar antare pentru anul 20 17,

-prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativa pentru elaborarea actelor

normative, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

-prevederil e art.36 alin.(2) iit.Ui Si alin.(4) tii.O; Oin Legea administratiei publice locale nr'

21512001, republicatd, cu modificlrile 9i completdrile ulterioare,

-prevederile Legii nr.55412004 privind contenciosul administrativ, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare ;

-prevederile Legii ru.5212003 privind transparenia decizionald in administrafia publici, cu

modificlrile qi completdrile ulterioare;

Avdnd in vedere cd, ulterior, in urma verificlrii gi evaludrii cererii de finanlare depuse, a fost

semnat contractul de finanlare nr. c 0720RN00021512400336128.09'2016. Drurnurile propuse a se

moderniza se afl1 in Inventarului bunurilor care apa(in domeniul public al Comunei Miroslava'
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judelul Iagi, atestat prin Hotararea Guvemului nr. 13541 2001, Anexa nr' 48, publicata in Monitorul

Oficial al Romdniei nr.326 bisl 2002, partea I,

AvAnd in vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitatel,

in t.n-'.iur afi.45 alin.(1) qi art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 21512001 a administrafiei

publice locale republicatd, cu modificarile 9i complertdrile ulterioare,

HOTARA$rE

Art.l. Se aprobi solicitarea scrisorii de garanlie din partea Fondului Nafional de Garantare

a Creditelor pentru intreprinderi Mici gi Mijlocii in vederea garantdrii catre AFIR a avansului

solicitat pentru finan{area proiectului'. ,,MoclerniZsre drumuri de interes local in Comuna

Miroslavu, iuttelul IaSi",in valoare de 2.2l6'760 lei'

Art.2. Se aprob6 valoare de investilie a proiectului, dup[ cum urrneazd Yaloarea torald' a

proiectului este de 7.r17.0g4,41 lei din care valoare eligibill 4.436.655,13 lei, iar valoare

neeligibila 2.6g0.429,2g lei, avansul ce urmeazd a fi solicitat este in valoare de 2.216'760Iei, iar

varoarea scrisorii de garanlie este de 2216]60 lei, reprezentdnd r00% din 'valoarea avansului

solicitat.

Art.3.Se aprob[ plata comisionului datorat pentru scrisoarea de garanJie in suma de

32.143,02Iei din Bugetul local.

Art.4.Cu aducerea la indeplinl:e a prezenlei HotarAri se inslrcineazd domnul Nila Dan,

primarul Comunei Miroslava.

Art.S.prezenta hotarare se comunicd de cdtre secretarul comunei, domnului primar,

Compartimentului proiecte, Compartimentului Contabilitate din cadrul aparatul'ui de specialitate al

primarului comunei Miroslava, Fondului Local de Garantare Iagi, Instituliei Prrefectului Jude(ului

iaSi iar un exemplar se va afiga la afigierul local pentru aducere la cunoqtintd pubticd'

Miroslava. astdzi,3I mai 2017
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