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HOTARAREA Nry':' /2015
privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN

Avdnd in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Sarasau, jud. Maramures. la Proiectul

de hotar6re intocmit inbaza raporlului compafiimentului din aparatul de specialitate al primarului, prin

care se solicita prelungirea pana la data de 30.12.2015 a Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN nr.

288 / 08.09.2014 in suma de 1.999.817,60lei in vederea garantarii in procent de ll0%o a obligatiilor de piata

a avansului de 1.818.016,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind

,,Reabiliturea Si modernizurea infrastructurii rutiere agricole din comunu Sarasiiu, iudelul MaramureS"

in comuna Sarasdu, jude{ul Maramureq, in baza contractului de finantare nerambursabila nr.

C1254011162600003 din data de 25.05.2012 si actele aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei de Plati

pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit / Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale;
Vazand referatul de specialitate si expunerea de motive ;

Luand act de avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, cat si avizul secretarului

comunei ;

In temeiul Art.45 alin.(1) si Ar1.115 alin.(1) lit.b) din Legea Administraliei Publice Locale nr.

21 5 I 200 1 republ icata, cu rnodifi cdrile si completdrile ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Sarasdu, jud Maramureg, intrunit in gedinla ordinara in data de 2 aprilie

2015 adopta urmatoarea

HOTARARE:

Art.l. Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 30.12.2015 a Scrisorii de garantare de la

FNGCIMM SA IFN nr. 288 I 08.09.2014 in suma de 1.999.817,60 lei in vederea garantarii in procent de

ll\Yo a obligatiilor de plata a avansului de 1.818.016,00 lei din fondurile nerambursabile pentru

implementarea proiectului privind ,,Reabiliturea Si modernizarea infrastructurii rutiere agricole din
contuna Sarasdu, judelul MaramureS" in cornuna Sarasdu, judelul Maramureg, in baza contractului de

finantare nerambursabita nr. C125A011162600003 din data de 25.05.2012 si actele aditionale ulterioare, in
favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit / Agentiei pentru Finantarea Investitiilor
Rurale;

Art.2. Se aproba plata comisionului de garantare lunar in procent de 0,05%o din valoarea Scrisorii de

garantie financiara, respectiv 999,91lei/luna pentru o perioada de 7 (gapte) luni,25.05.2015 - 30.12.2015,

valoarea totala a comisionului fiind de 6.999,37 lei platibil catre F.N.G.C.l.M.M. S.A. I.F.N.
Art.3. Primarul comunei Sarasdu, judelul Maramureq va duce la indeplinire prevederile prezentei

HOTARARI.
Art.4" Prezenta hotir6re se comunicd:
- lnstitulia Prefectului - JudeJul Maramureg
- Primaruiui comunei Sarasdu, judelul Maramureg - dl. Covaci Ion
- F.N.G.C.I.M.M; S.A.I.F.N.

Sarasau,2 aprilie 2015


