ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
Nr.3850/2017
HOTĂRÂREA nr.57/2017
privind aprobarea solicitării scrisorii de garanţie din partea FNGCIMM-SA-IFN în vederea garantării
către AFIR a avansului solicitat pentru finanţarea proiectului

" Modernizarea drumuri locale în comuna Cozmeni, judeţul Harghita"
Consiliul local al comunei Cozmeni, Judeţul Harghita,
Luând în considerare:
HOTĂRÂREA Nr.16/2017 privind implementarea proiectului " Modernizarea
drumuri locale
în comuna Cozmeni, judeţul Harghita"
• HCL nr.15/2017 privind aprobarea bugetului comunei Cozmeni pe anul 2017 cu rectificările
ulterioare
• Contractului de finanţare nerambursabila C0720RM00011772100424/05.10.17 incheiat cu
A.F.I.R.
• Raportul de specialitate nr.3848/2017 si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,
• Expunerea de motive a primarului nr.3849 /2017
Ţinând cont de:
• prevederile Ordonanţei de urgentă nr.79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru
stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru
renovarea si dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calitatii vieţii si diversificării economiei
in zonele rurale cu modificările si completările ulterioare
• Hotărârea Guvernului nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru
stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru
renovarea si dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calitatii vieţii si diversificării economiei
in zonele rurale
• Ordonanţa de urgent nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile
Ordonanţa de urgent provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european
agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la
bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea
Europeana st a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si
gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune in domeniul pescuitului si a
programului de control, inspecţie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru
modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilorSAPARD,
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul
european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de
garantare, cu modificările si completările ulterioare
• OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenta*, cu modificările si completările ulterioare
• Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificările si completările ulterioare
• Ordinul nr. 1 din 11 ianuarie 2017 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru
aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2017;
în temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. b); art. 36 alin.(9) şi art.45, alin. 2 litera
b) art.115 alin(l) litera b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE:
Art.l- Se aprobă solicitarea scrisorii de garanţie din partea FONDULUI NATIONAL DE
GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SA- IFN în vederea

garantării către AFIR a avansului solicitat pentru Finanţarea proiectului "
Modernizarea drumuri locale în comuna Cozmeni, jud. Harghita"
Art.2 - Se aproba valoarea de investiţie a proiectului cu o valoare totala d e
5.377.988,75 lei din care: 4.492.847,44 lei valoare eligibila si 885.141,31 lei v a lo a re
neeligibila,
in
baza
contractului
de
finanţare
neram bursabila
C0720RM00011772100424/05.10.2017 încheiat cu A.F.I.R, avansul ce urmează a fi solicitat
este în suma de 1.300.000 lei fără TVA,
Art.3- Se aprobă plata din bugetul local a comisionului aferent scrisorii d e
garanţie acordată de FNGCIMM-SA-IFN in suma de 24.050,00 iei
Art.4- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl.Szânto Lâszlă,
primarul Comunei Cozmeni, prin compartimentul financiar-contabil.
Art.5- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
Primarului Comunei Cozmeni, Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru
întreprinderi Mici şi Mijlocii SA - 1FN, Compartimentului contabilitate şi va fi adusă la
cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul Primăriei şi prin publicarea pe pagina de internet
a Comunei Cozmeni prin grija secretarului.

Cozmeni la datare. 06jOctombrie 2017
•Q W « ' V/ N
Preşedinte de şedinţă,
Boros Gyorgy
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HCL Nr. 57
Adoptată în şedinţa din data de 06.10.2017
Cu un număr de 71n

voturi „ pentru" din numărul total deiLÎ'totVsiilerl în funcţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 58/2017
Cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2017
Consiliul local al comunei Cozmeni, Judeţul Harghita,
Analizând raportul de specialitate al compartimentului contabil Nr.3851/2017, din cadrul
aparatul de specialitate al primarului,
Luând în considerare prevederile :
Hotărârea Nr,15/2017, a consiliului local Cozmeni cu privire la aprobarea bugetului local pe
anul 2017
Contractului de finanţare nerambursabila C0720RM00011772100424/05.10.17 încheiat
cu A.F.I.R.
Hotărârea Nr.57/2017 privind aprobarea solicitării scrisorii de garanţie din partea FNGCIMMSA-IFN în vederea garantării către AFIR a avansului solicitat pentru finanţarea proiectului ”

Modernizarea drumuri locale în comuna Cozmeni, judeţul Harghita"
-

Legea Nr.273/2006, privind finanţele publice locale respectiv, cu modificările şi completările
ulterioare şi
raportul comisiilor de specialitate, pentru activităţi economico-financiar,
agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, pentru activităţi de
învăţământ, sănătate şi familie, social culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţia
copiilor, protecţia mediului şi turism, tineret şl sport,
In temeiul dispoziţiunilor art.36 alin.(2) litera b ,art.45 alin.(2)litera a şi art.115 litb din Legea
administraţiei publice locale Nr.215/2001, republicată,cu modificările şi compăletările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art.l- Se aproba rectificarea bugetului local suma totală de 9.067.87 mii lei, la capitolul de
venituri şi la suma de 10.740.78 mii lei la capitolul de cheltuieli conform anexei N r.l care face
parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2- Prezenta Hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului Administraţia Judeţeană a
Flnanetlor Publice Harghita, Primar şi la compartimentul contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
Art.3 - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
comunei Cozmeni Szânto Lâszl6 şi Consilierul Balint Balint Terez din cadrul compartimentul de
resort al aparatului de specialitate al prim cpliJi Cbzpieni.
Preşedinte de şedinţă j a
Boros Gyorgy

Contrasemnează secretar,
SzocslHainal

HCL Nr. 58
_
Adoptată în şedinţa din data de 06 octombrie 2017
Cu un număr de (\p voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri în funcţie

