ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA VE}RESTI

CONSILIUL LOCAL

HorAnAnE
privind aprobarea valorii de investitie si a soticitdrii scrisorii de garantie din partea
FNGCIMM SA - IFN tn vederea oblinerii avanswlui necesar implementdrii proiectului de
investilie intitulat "Modernizare drumuri de interes local in comuna Veresti, Jutletul Suceava
" ;iJinan(at prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale o conform contract de
Jinanlare C 0 72 0RN00 0 I 1 7 I 3 5 0 0 t 9 6/3 t. 0 I. 2 0 I B.
Consiliul Local al comunei Veresti, judelul Suceava,
Av6nd in vedere:
- expunerea de motive prezentat[ de dl. Gavriliuc Ddnuf primarul comunei, inregistrati
la nr.1876 din 9.03.2018;
- raportul gefului biroului contabilitate, impozite si taxe, inregistrat la nr.IB77 din
9.03.2018;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local inreeisrtat la
nr.245 6 din 23 .03 .20 18 :
- H.C.L. nr.2612016 qi nr.2712016 privind aprobarea indicatorilor tehnico

- economici qi
inrplementarea proiectului de investitie " Modemizare drumuri de interes local in comuna
Veresti, Judetul Suceava";
- procedurile A.F.I.R. gi prevederile contractului de finan{are nr.
c0720RN000 1 1 7 1 350 0196t31.0 1.20 1 8;
- prevederile art. 36 (2) lit. b qi arl. 36 (4) lit. b din Legea nr. 21512001 privind
adlministratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
In temeiul art. 45 si art. 115 litera b) din Jlegea rtr.2l5l2001 a administratiei publice
lo,cale, republicat5, cu modificdrile gi completdrile u1lterioare;
HorARAgrE:

Art. 1. Se aprobd solicitarea

scrisorii de garanfie din partea F'NGCIMM SA - IFN in
ve,derea obfinerii avansului necesar implementiirii proiectului cte investiJie intitulat ))
Modernizare drumuri de interes local in comuna Veresti, Judetul Suceava" gi f,rnanfat prin

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, conform contract
07'20RN000

117 1

de

finanfare

C

3500 1 96t3t.0 I .20 1 8;

Art, 2. Scrisoarea de garanfie din partea FNGCIMM SA - IIrN va fi solicitatd pentru
suma de 2.236.080,00 lei ce reprezintl, I00 % din valoarea avansului de 2.236.080.00 lei

aprobat de A.F.I.R conform

din Contractul de finantare nr.

C

0720RN00011713500196131.01.2018, si a bugetului proiectului de investi{ie anexa la contract,
cu valabilitate panain data de 3101.2021.
Art. 3. Se aproba valoarea de investitie a proiectului " Modernizarc drumuri de interes
lor;al in comuna Veresti, Judetul Suceava ", invaloare totala de 5.582.676,51lei din care valoare
eligibila 4.536.050,64 lei si valoare neeligibila I.046.615,87 lei, oonform Contractului de
finantare m. C 0720RN0001 1713500196 din 31.01.2018.

indeplinire a prevederil or prezentei Hotdrdri.

Contrasemreazd,
Secretarul comunei.
Ioni!6 Nicoleta
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