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coNslLlUL LoGAL AL coMUNEl MoŞNA
HOTARAREA NR.46I2O'18
privind aprobarea valoriide investitie sia solicitării uneiscrisoride garanţie de la Fondul
Nationalde Garantare a Creditelor pentru ÎntreprinderileMici si Mijlocii SA - lFN (FNGCIMM SA -

lFN), pentru acoperirea avansului solicĺtat pentru proiectul; "Dotarea caminelor

culturale Mosna,Nemsa ,Alma vii, din comuna Mosna,judetul Sibiu", derulat prin
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 7.6.- lnvestiţii
asociate cu protejarea patrimoniului cultural.

Consiliul local al Comunei Mosna întrunitînşedinţa extraordinară din data de
24 septembrie 2018;

Analizând expunerea de motive si Raportul înregistratsub nr .3885/21.09'2018
elaborat de dl.viceprimar, la proiectul de hotarare initiat de dl.primar prin care se
propune aprobarea solicitării unei scrisori de garanţie de la Fondul National de
Garantare a Creditelor pentru ÎntreprinderileMici si Mijlocii SA - lFN (FNGclMM SA IFN), pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul: "Dotarea caminelor
culturale Mosna,Nemsa ,Alma vii, din comuna Mosna,judetul Sibiu", derulat prin
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 7.6.- lnvestiţii
asociate cu protejarea patrimoniului cultural si necesitatea acordarii unei scrisori de
garantie de restituire a avansului catre FNGCIMM SA - lFN, in favoarea AFIR ,in
vederea garantarii obligatiilor de plata a avänsului de 30,59% din fondurile
nerambursabile pentru implementarea proiectului necesar realizarii investitiei
finantare nerambursabila
prevazute
cadrul contractului
nr.C0760CN000317734003984/08.08.2018 si HCL Mosna nr.31 12017 privind
implementarea proiectului ,,Dotarea camĺnelor culturale Mosna, Nemsa, Alma
Vii, din comuna Mosna, judeţul Sibiu''
Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

in

de

Mosna,

ln conformitate cu prevederile art. 4 si ań. 5. din HG nr. 126212009 pentru
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 7912009 privind
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin PNDR
pentru renovarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei
Înzonele rurale, precum şi ale aĺL.2 alin. (1) lit. a) din o.G nr 9ĺ2010 privind aprobarea

Programutui

de sprijin pentru beneficiarii proiectelor îndomenii prioritare

pentru

economia românească, finanţate din instrumente structurale ale Uniunii Europene
alocate României,cu prevederile Legii Administraţiei publice locale nr. 21512001,
republicată şi cerinţele din Ghidul solicitantului al Programului PNDR 2014 - 2020,

3ĺ
Subrnăsurav '6.- lnvestiţiĺasociate cu protejarea patrimoniului eultural'
ln temeiul preĺlederilor art. 36, alin. (2), lit. b); eoroborat cu alin. (4) lit. d); art' 45

alin. (2), lit. f); ari" 115'alin'1 lit' b) din Legea nr.21512001privĺnd admĺnistraţia publică
looală, republicată,cu modificarile sĺ completarile ulterioare,

noľĂnĂşľs:
Art"'l'-Se aproba valoarea de investitie a proiectului''Dotaľ aamlneloľ

atlltuľa|e Mosna,|ţenlsa ,Alma vii din GoľRuna ľľlosnajudetul Siľriu'' in suma de
816.821,39 lei, din care valoarea eligibila prin proiect este de 685.256,03 lei, iar
valoarea neeligibila este de 131.565,36 lei.

2.- Se aprobă solicitarea unei serisori de garanţie bancară de la Fondul
Nationalde C'ananble a Cĺeditebrpenfu lnt'epľindeńle Micisi Mijlocii in veder"m garanbriioblgatiilorde
plabaavansului Însumă de 209'632,50lei, reprezentand 100% din valoarea avansuluĺ
solicĺtat de 209.632,50 lei,,"pentru proiectul "f,}otatrea aaľn!ĺleľoľaultuľale
Masłlanhlennsa ,A[rľĺa vii iiin eomuna Mosnajurletul Sĺb!ul" derulat prin
PROGRAMUL NAŢ|ONAL DE DEZVOLTARE RURAL^2014-2020, słlbnlăsuľa 7'6'
- !ľłvestitĺíasoaiate ou protejaľea patrimoniului ctlltural, in baza contractului de
finantare nerambursabilla nr. C0760CN00031773400384,/08.082018 in favoarea
Agentiei pentru Finantarea lnvestitiĺlor Rurale.
Art""

Art' 3.- Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie este de 24 luni'
Art. 4.- Suma aferentă plăţii comisionului pentru emiterea scrisorii de garanţie
bancară se Va supońa din fonduri proprii.
.Ąrt'S.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinirede dl.primar şi
compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei Moşna' ł:

Art'6.- Prezenta se aduce la cunoştinţa persoanelor fiziie şijuridice interesate,
prin grija secretarului comunei Moşna.

Ädoptata înMoşna la data de 24 septemľrrie 2CI"l8
p'REsĘDlľ{TE DE sËDl}olTÁ,

Vasĺ!e Soľiľl

Nř.tot.cons'13 nr'cons'pľez'13. nr.vot.ptr.13
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