ROMANIA
JUDETUL I

CONSII,IUL LOCAL MIROSLAVA

HOTARAREA NR.13O
privind aprobarea solicitlrii scrisorii de garanfie pentru
zare si reabilitare corpuri de cladire,,scoala mica" si
garantarea avansului in cadrul proiectului: ,,M
I Kogalniceanu", sat Miroslavil' comuna Miroslava'
igr
,, Scoala mare" din cadrul ,,Grupului Scolar
si"
gedinla de lucru ordinarl, in data
Consiliul Local al Comunei Miroslava, intrunit de indata in
de 31 mai 2017

.

Avdnd in vedere:

-expunerea

de motive a iniliatorului proiectului de hot6r6re, inregistrata

sub

garanlie din partea FNGCIMM SA
nr.1562:,124.05.201i, privind aprobarea solicitarii scrisorii de
AFIR a avansului solicitat pentru finantarea proiectului

IFN in

vederea garant[rii catle
mica" si ,,Scoala mare" din cadrul
,,Modernizare si reabilitare corpuri de cladire ,,Scoala
sat Miroslava, comuna Miroslava' iudetul
,,Grupului scolar Agricol Mihuit Kogalniceanu"'
Iasit';
Samad,
-nota de fundamentare ff.15626124.05.2017, intocmitd de cdtre domnul Kazem\
garantdrii finan[drii avansului
consilier compartiment Integrare Europeana, privind necesitatea
corpuri de cladire ,,Scoala
acordat de AFIR la derularea proiectului,,Modernizare si reabilitare
Kogalniceanu", sat
mica,, si ,, Scoala mare" din cadrul ,,Grupului Scolar Agricol Mihail
mdsura 7 '2, in
Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi", finanlat din PNDR 2014-2020,
conformitate cu Contractul de finanfare nr.C0720EN00011512400164118'10'2016
Ludnd in considerare:
proiectului, prin
-prevederile H.C.L. Miroslava nr.l4l din 21.10.2015 privind implementarea
investiliei < ,,Modernizare 9i
care se aprobd necesitatea, oportunitatea qi potenlialul economic al
Scolar Agricol
reabilitare corpuri de clddire ,,Scoala mica" 9i ,,Scoala mare" din cadrul ,,Grupului
realizarea tuturor
Mihail Kogdlniceanu", Sat Miroslava, comuna Miroslava, judelul laqi') plecum 9i
cheltuielilor conexe, induse 9i generate de implementarea proiectului;
unor
-prevederile OrdonanJei de Urgenld a Guvemului nr.7912009 privind reglementarea
dezvoltarea
m6suri pentru stimularea absorbliei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea 9i
rurale cu
spaliului rural prin creqterea calitalii vielii gi diversificarea economiei in zonele
modifi carile ulterioare ;
de
-prevederile Hotdr6rii Guvernului nr.126212009 pentru aprobarea Normelor metodologice
aplicare a O.U,G. nr.7912009 cu modificdrile ulterioare;
de
-prevederile Ordinului nr.l din 3 ianuarie 2017 privind aprobarea nivelului comisioanelor
garantar e pentru anul 20 17 ;

actelor
-prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea
normative, cu modificarile 9i completirile ulterioare;

I

-prevederil

CONSILIUL LOCAL MIROSLAVA

e

administraliei publice locale nr'
art.36alin.(2) lit.b) 9i alin.(4) lit'd) din Legea

215l200l,republicatl,cumodificirileqicompletarileulterioare'
administrativ'
-prevederile Legii m.554l2004 privind contenciosul
parenla decizionald

in

cu modificdrile

gi

administraJia publicd' cu

iilor de sPecialitate;
t.b) din i.gtu nr' 21512001a administraJiei
publicelocalerepublicatd,cumodificirilegicompletdrileulterioare,

HOTARA$TE
Art.l.SeaprobdsolicitareascrisoriidegaranJiedinparteaFonduluiNaJionaldeGarantare
in vederea garantdrii cdtrr: AFIR a avansului
a crediteror pentru intreprinderi Mici gi trrtijlocii
si reabiliture corpuri de cladire "scoala
solicitat pentru finanfarea proiectului : ,,Modernizure
scolar Agricol Mihait Kogalniceanu"' sat
mica,, si ,,scoala mare,, clin ctrclrul ,,Grupului
l,aloare de 1.063.140 lei
Mirosl'ava, comuna Miroslava, jucletut IaSi'',in
a
proiectului, dup6 cum urmeaz6: valoarea totald
Art.2.Se aprobd valoarea de investilie a
erigibila 2J64.r36,83 lei, iar valoare
proiectului este de 2.642.0g3,g5 lei din care varoare
este in valoare de 1'063'140 lei' iar
neeligibil[ 471.g47,021ei, avansul ce urmeaz6, a fi solicitat
lei, reprezentdnd r00% din valoarea avansului
valoarea scrisorii de garanJie este de 1.063.140
solicitat.

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

de

I5g4l,10 lei din Bugetul local'

Art.4.Cuaducerealaindeplin|reaprezenteiHotdrdriseinsdrcineazddomnulNigDan,
primarul Comunei Miroslava'
secretarul comunei, domnului primar,
Art.S.Prezenta hotarAre se comunicl de cdtre
din cadrul aparatului de specialitate al
Compartimentului Proiecte, Compartimentului Contabilitate
Garantare IaEi, Institutiei Prefectului Judeiului
primarului comunei Miroslava, Fondului Local de
pentru aducere la cunoqtinld publicd'
Iaqi, iar un exempla, ,. uu afiga la afigierul local
iroslava, astdzi, 3 I mai 2017
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