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HoTARAREA NR.131
privind aprobarea solicitlrii scrisorii de garan{ie pentru

garantarea avansuluiin cadrul Proiectului,,EXTINDERE INFRASTRUCTURA DE APA UZATA iN
LOCALITATILE GAURENI, URICANI, BRATULENI, VOROVE$TI, VALEA URSULUI gI CIURBE$TI

DIN COMUNA MIROSLAVA, JUDETUL IA$I"

Consiliul Local al Comunei Miroslava, intrunit de indatd in gedin{a de lucru ordinard, in data

de 3l mai 2017 .

AvAnd in vedere:

-expunerea de motive a primarului Comunei Miroslava nr.15633124.05.2017 privind

aprobarea solicitarii scrisorii de garanfie din partea FNGCIMM SA IFN, in vederea garantdrii cdtre

AFIR a avansului solicitat pentru finanfarea proiectului ,,EXTINDERE INFRASTRUCTUR,{. DE
,qpi uzlrA iN tocltIrATILE G4URENI, URICANI, BR,ITULENI, voRowgr4 vALEA
URSALUI $ CIURBESTI DIN COMUNA MIROSLAVA, JUDEIUL IA$I'';

-nota de fundamentare n-r.15632124.05.2077, intocmitd de c[tre domnul Kazemi Samad,

consilier Compartiment Integrare Europeani, privind necesitatea garantdrii finanJdrii avansului

acordat de AFIR la derularea proiectului ,,EXTINDERE INFRASTRUCTURA DE APA UZATL
iN IocIIITATILE GAURENI, URICANI, BRATULENI, VoRoVE$TI, VALEA URSULUI $I
CIURBE$TI DIN COMLTNA MIROSLAVA, .TUDETUL IA$l"finantat din PNDR 2014-2020

misura 7.2,in conformitate cu Contractul de finan{are nr.C 0720AN00021512400276122.12.20161'

Ludnd in considerare:
-prevederile H.C.L. Miroslava nr. 143 drn21.10.2015 privind implementarea proiectului, se

aproba necesitatea, oportunitatea ;i potenlialul economic al investiliei < ,,Extindere infrastructurd de
apd, uzatd in localitalile Gdureni, Uricani, Br[tuleni, Voroveqti, Valea Ursului gi Ciurbegti din
Comuna Miroslava, Judetul Iagi" > precum gi realizarea tuturor cheltuielilor conexe, induse gi
generate de implementarea proiectului;

-prevederile Ordonanfei de urgentd a Guvernului nr.7912009 privind reglementarea unor
mdsuri pentru stimularea absorbliei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea gi dezvoltarea
spafiului rural prin cregterea calitafi vietii gi diversificarea economiei in zonele rurale cu

modifi carile ulterioare;
-prevederile Hotdrdrii Guvernului nr.126212009 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a O.U.G. nr.7912009 cu modificbrile ultelioare;
-prevederile Ordinului nr.1 din 3 ianuarie 2017 privind aprobarea nivelului comisioanelor de

garantare pentru anul 2017 ;

-prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnica legislativd pentru elaborarea actelor
normative, cu modificarile Ei completdrile ulterioare;

-prevederile art.36 alin.(2) lit.b) 9i alin.(4) lit.d) din Legea administraliei publice locale nr.
21512001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
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-prevederile Legii nr.55412004 privind contenciosul administrativ, cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare;
-prevederile Legii nr.5212003 privind

modific[rile qi completdrile ulterioare;
transparenla decizionalS in administrafia public6, cu

Avdnd in vedere avtzele favorabile ale comisiilor de specialitate;

in temeiul art.45 alin.(l) 9i art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.21512001 a administratiei

publice locale republicata, cu modificarile 9i completdrile ulterioare,

HOTARA$TE

Art.1. Se aprobd solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului Nafional de Garantare

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

solicitat penjru finanlarea proiectului: ,, gRE INFRASTRUCTUR/| DE APA UZALA iN
LOCAL/T4TILE GAUnnNt, URICA OVE$TI, VALEA URSULaI $I
)IURBE$TI DIN COMUNA MIROSLAVA, in valoare de2.262.000\ei

A1t.2, Se aprobd valoarea de investitie a proiectului, dupa cum urrneazd'. Yaloarea totald a

proiectului este de 10.243.675,10 lei din care valoare eligibild 4.524.000lei, iarvaloare neeligibili

5.719.675.10 lei. avansul ce trmeazd a fi solicitat este in valoare de 2.262.000 lei, iar valoarea

scrisorii de garantie este de 2.262.000lei, reprezentdnd I00% din valoarea avansului solicitat.

nrt.3. Se aprob[ plata comisionului datorat pentru scrisoarea de garan]ie in suma de 36.192

lei din Bugetul local.
Art.4.Cu aducerea la indeplinve a prezentei Hotdrdri se insdrcineazd domnul Nild Dan,

primarul Comunei Miroslava.
Art.S.Prezenta hotf,rAre se comunicd de catre secretarul comunei, domnului primar,

Compartimentului Proiecte, Compartimentului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Miroslava, Fondului Local de Garantare Iagi, Instituliei Prefectului Judelului

Iagi iar un exemplar se va afiga la afigierul local pentru aducere la cunogtinld public6.

Miroslava. astdzi. 3 | mai 2017

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONSILIER LOCAL

Contrasemneaz6. pentru legalitate
Secretar

Ancula-Lenu{a


