ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea solicitării scrisorii de garanţie pentru
garantarea avansului în cadrul Proiectului „înfiinţarea parcului Stroe Belloescu în satul Griviţa,
comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Consiliul local al comunei Griviţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iunie 2015;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Griviţa;
-O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenţă;
-O.U.G. nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor
alocate prin PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi
diversificarea economiei în zonele rurarele cu modificările ulterioare;
-H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 79/2009
cu modificările ulterioare;
-art. 2 din Ordinului MADR nr. 12/2015 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare
pentru anul 2015;
-prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
-HCL nr. 3/2015 privind aprobarea Bugetului local al comuneiu Griviţa pe anul 2015;
-avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Griviţa şi raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Griviţa.
în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă solicitarea scrisorii de garanţie de la Fondul de Garantare a Creditului Rural 1FN S.A. în vederea garantării avansului pentru Proiectul „înfiinţarea parcului Stroe Belloescu în satul
Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” în valoare de 77.385,44 lei, reprezentând 110% din valoarea
avansului solicitat de 70.350,40 valoarea totală a proiectului 218.506 lei, din care cheltuieli eligibile
175.876 lei.
Art. 2. - Se aprobă plata comisionului datorat pentru scrisoarea de garanţie prevăzută în Art. 1,
pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie, în sumă de 232,16 lei din bugetul local al comunei
Griviţa.
Art. 3. - Se aprobă modelul Acordului de garantare, conform Anexei, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 4. - Se împuterniceşte doamna Munteanu Alina Iuliana, primarul comunei Griviţa să
semneze în numele Unităţii Administrativ - Teritoriale a comunei Griviţa.
ersoanelor şi instituţiilor interesate prin grija
Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi c.
secretarului comunei.
Preşedinte de şedinţă
Consilier
lordache Viorel Cornel

Contrasemnează
Secretar
Vătafu Bogdan Constantin
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Hotărârea a fost aprobată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 2 „abţineri”.

