ROMÂNIA
Judeţul Vaslui
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DRAGOMIRESTI Cod fiscal : 4226494

STEMA
COMUNEI

HOTĂRÂREA

nr. 25 din 24. 06. 2016
privind aprobarea valorii de investiție a proiectului “Investiții in scopul dotării căminului
cultural din localitatea Rădeni si a căminului cultural din localitatea Doagele, din comuna Dragomirești,
județul Vaslui”, solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN

Consiliul local al comunei Dragomirești, județul Vaslui ;
Având in vedere Expunerea de motive la acest proiect de hotarare prezentata de
Primarul comunei Dragomirești ;
Vazand raportul compartimentului de resort si al comisiei de specialitate privind
avizarea acestui proiect de hotărâre :
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin 4 lit.”d”, art.45 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001,republicata, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTARĂŞTE
Art.1.- Se aproba solicitarea de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 331 / 10.09.2015
emisa de FNGCIMM SA IFN, pentru o perioada de 4 luni - respectiv de pe 30 iunie 2016
pana pe 30 octombrie 2016, in suma de 84.136,80 lei, reprezentând 110% din valoarea
avansului in suma de 76.488,00 lei, in vederea implementării proiectului “ Investiții in scopul
dotării căminului cultural din localitatea Rădeni si a căminului cultural din localitatea Doagele, din comuna
Dragomirești, județul Vaslui”, in baza contractului de finanțare nr. C 413322011213985735 din
30.04.2015 - cod contract FEADR 2007- 2013 si nr. C1920322T211213985735 /30.04.2015 –
cod contract FEADR 2014 - 2020 si a actelor adiționale ulterioare, in favoarea Agenției
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
Art.2.- Primarul comunei Dragomirești si compartimentul contabilitate vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri ;
Art.3.- Prezenta hotărâre prin grija secretarului comunei va fi comunicata: Instituției
Prefectului - județul Vaslui , primarului si compartimentului contabilitate.
Data astăzi : 24 .06.2016
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier Dorobat Marin
.

CONTRASEMNEAZA
Secretar al comunei Dragomirești
Stoinea Geani Nonel

Anexa nr. 6
(Anexa nr. 6 la normele metodologice )

CERERE
de prelungire a valabilităţii scrisorii de garanţie
1. Comuna DRAGOMIREŞTI, având următoarele date de identificare: CUI 4226494, cod CAEN 8411 - Servicii de
administraţie publică generală, cu sediul în sat Dragomireşti, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui, telefon 0762/242970,
0235/340506,
0235/340599,
0235/340598,
fax
0235/890025,
0235/890026,
e-mail
primariadragomirestivs@yahoo.com .
2. Reprezentanţii legali:
Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Funcţia

1

TURCU Aurel

Primar

2

POPESCU Miriean
- Ioan

Contabil

Actul de numire sau de
împuternicire
Sentinţa civilă
nr.26/C/2012 din
18.06.2012
Dispoziția nr. 51 /
07.02.2010

CI, seria şi nr.

Codul numeric personal

VS 146756

1470901374125

VS 686684

1601201374062

vă rugăm să aprobaţi prelungirea valabilităţii Scrisorii de garanţie nr. 331 / 10.09.2015 până la data de 30.10.2016
.
1.
Data-limită de executare a proiectului conform contractului este 30.10.2016.
2.
Valoarea scrisorii de garanţie este de 84.136,80 lei, reprezentând 110% din valoarea avansului în sumă de 76.488,00 lei.
3.
Data-limită a valabilităţii iniţiale a scrisorii de garanţie este 30.06.2016 .
4.
Numărul de luni de valabilitate pentru care se solicită prelungire este de 4 luni .
5.
Data-limită noua a valabilităţii scrisorii de garanţie este 30.10.2016 .
8.
Comisionul de garantare aferent prelungirii Scrisorii de garanţie nr. 331 / 10.09.2015 în sumă de 168,27 lei s-a
plătit integral conform OP anexat (în copie).
9.
Beneficiarul scrisorii de garanţie: Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), cod fiscal: 13533790,
localitatea: Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1, telefon: 021-402.27.50, fax: 021-315.67.79.
10.
Beneficiarul declară şi garantează fondului de garantare că la data prezentei cereri:
10.1. nu au fost iniţiate şi nu sunt în curs proceduri judiciare, popriri (asupra conturilor sale deschise la trezorerie, în care
încasează veniturile proprii, şi/sau asupra conturilor sale deschise la instituţiile de credit) împotriva sa care pot afecta
capacitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin contractul de finanţare nerambursabilă încheiat cu AFIR;
10.2 viza de control financiar preventiv, in cazul beneficiarilor publici, aplicată pe prezenta cerere de către conducătorul
compartimentului desemnat potrivit legii şi regulamentelor interne să exercite controlul financiar preventiv la nivelul
beneficiarului atestă fără rezerve că toate condiţiile prealabile, necesare pentru semnarea solicitării şi a acordului de garantare,
au fost îndeplinite.
11.
La prezenta solicitare se anexează următoarele documente însoţite de un opis:
11.1. hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea prelungirii scrisorii de garanţie din partea fondului de
garantare (în copie);
11.2. nota explicativă înregistrată la AFIR prin care beneficiarul solicită aprobarea prelungirii duratei de execuţie a
contractului de finanţare prin act adiţional si răspunsul AFIR;
11.3. ultimul Act Adiţional încheiat intre Autoritatea Contractanta si Beneficiar, in baza caruia sunt modificate si
completate prevederile contractului de finanţare;
11.4. proiecţia bugetului local, in cazul beneficiarilor publici, pentru perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie care să
includă restituirea avansului solicitat şi plata comisionului aferent scrisorii de garanţie, detalierea veniturilor şi cheltuielilor
totale pe fiecare an al perioadei de valabilitate a scrisorii de garanţie, conform clasificaţiei economice;
11.5. copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanţilor legali;

11.6. copie de pe hotărârea instanţei judecătoreşti de numire a reprezentanţilor legali, după caz.
Prin prezenta cerere de prelungire a valabilităţii Scrisorii de garanţie nr. 331 / 10.09.2015, subsemnatul Aurel TURCU, în
calitate de reprezentant legal al comunei Dragomireşti din jud.Vaslui, numit în baza Sentinţei civile nr. 26/C/2012 din 18.06.2012,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale cu privire la pedepsirea pentru fals în înscrisuri oficiale şi în
declaraţii, că mă oblig să respect prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor
măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi
dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr.
373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a emiterii de către Fondul National de Garantare a Creditelor
pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii a scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului.
Comuna DRAGOMIREŞTI, jud.Vaslui

Data semnării : 24 iun. 2016

Primar,
Aurel TURCU

Data semnării : 24 iun. 2016

Responsabil economic,
Miriean – Ioan POPESCU

Vizat CFP
(stampila, semnatura, data)

