ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PODOLENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 61 din 29 august 2017
privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie aferentă proiectului
„Modernizare drumuri agricole de exploatație DE 91, DE 112, DE 141, DE 139 și DE 127,
comuna Podoleni, județul Neamț”, emisă de FNGCIMM SA IFN

Având în vedere prevederile:
art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
art. 36 alin.(2) lit.„b”, „e” şi alin.(4) lit.„d” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Contractului de finanţare nr. C125A011112900003 din 18.11.2015 încheiat
între AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE şi COMUNA
PODOLENI;
Văzând referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni;
Examinând raportul compartimentului de resort și rapoartele de avizare ale comisiilor
de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(1) şi ale art. 115 alin.(1) lit.„b” din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. Se aprobă solicitarea de prelungire a Scrisorii de garanţie nr. 551 /17.12.2015
emisă de FNGCIMM SA IFN, pentru o perioadă de 12 luni, până la data de 18.11.2018 în
sumă de 1.667.341,50 lei, reprezentând 110% din valoarea avansului în sumă de 1.515.765,00 lei, în
vederea implementării proiectului „Modernizare drumuri agricole de exploatație DE 91,
DE 112, DE 141, DE 139 și DE 127, comuna Podoleni, județul Neamț”, în baza
Contractului de finanţare nr. C125A011112900003/18.11.2015 – cod contract PNDR 20072013 şi nr. C 0430A00T211112900003/18.11.2015 – cod contract PNDR 2014-2020 şi a
actelor adiţionale ulterioare, în favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.
Art.2. Consiliul local se angajează să suporte 0,05% din valoarea scrisorii pe lună,
respectiv 10.004,04 lei pentru 12 luni.

Art.3. Primarul comunei şi compartimentul contabilitate-financiar, impozite şi taxe
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi
persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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SECRETAR,
Anca-Lenuţa Iovu

