ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNG ĂRAŢI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorii de investitie a proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC
LOCAL DE GOSPODARIRE COMUNALA CU UN BULDOEXCAVATOR PENTRU
COMUNA PINGARATI, JUDETUL NEAMT”, solicitarea scrisorii de garantie din partea
Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii
(FNGCIMM SA-IFN), plata comisionului de garantare, incheierea acordurilor de garantare
Consiliul local al comunei Pîngărați, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în ziua
de 31.10.2019;
Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului comunei,în calitate de inițiator,
înregistrat cu nr.8992 din 29.10.2019, din care reiese aprobării valorii de investitie a proiectului „DOTAREA
SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE GOSPODARIRE COMUNALA CU UN BULDOEXCAVATOR PENTRU
COMUNA PINGARATI, JUDETUL NEAMT”, solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN), plata comisionului de
garantare, incheierea acordurilor de garantare, calitate conferită de prevederile OUG nr.57/2019 nprivind Codul
Administrativ
Analizând referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Pângărați, cu nr. 8991 din 29.10.2019;
Luând act de avizul favorabil al comisiei de specialitate buget-finanțe, din cadrul coniliului local;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d” şi ale art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. „a” coroborat
cu prevederile art.196 alin.(1) lit.„a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 -Se aprobă valoarea de investitie a proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE
GOSPODARIRE COMUNALA CU UN BULDOEXCAVATOR PENTRU COMUNA PINGARATI, JUDETUL
NEAMT”, în valoare totala de 674.488,66 lei din care valoare eligibila 564.831,46 lei si valoare neeligibila
109.657,20 lei, conform contractului de finantare nr. C1920074X210312905107 din 14.05.2019 incheiat cu
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale .
Art.2 -Se aprobă solicitarea scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN, reprezentand 100 % (282.412,23lei) din
valoarea avansului de 282.412,23 lei din cadrul Contractului de finantare nr. C1920074X210312905107din data de
14.05.2019 .
Art.3 - Se aprobă plata comisionului de garantare in suma totala de 2.682,92 lei din care se achita integral suma de
2.682,92 lei (282.412,23 leiX0,05%/lunaX19 luni- noiembrie 2019-14.05.2021) catre FNGCIMM SA-IFN.
Art.4 – Se aprobă încheierea acordurilor de garantare ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 1^1 (dupa
caz ) la normele metodologice, în favoarea fondului de garantare FNGCIMM SA -IFN privind sumele aprobate
anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli, în cazul beneficiarilor publici.
Art.5 - Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari va raspunde domnul viceprimar Mancaș IoanPetronel
Art.6 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Pângăraţi, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Pângăraţi, viceprimarului comunei şi prefectului judeţului Neamţ, şi se aduce
la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei com. Pângăraţi, precum şi pe pagina de internet
www.pangarati.ro

Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Verginia ANDRAȘ
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Din 31 Octombrie 2019
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Ordinară a Consiliului local al comunei Pângărați cu un număr de 14 voturi pentru,
0 abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 14 consilieri prezenţi.

