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ROMANIA
JUDETUL COYASNA
COMUNA MICFALAU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
Privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului

la investitia "Dotarea caminului cultural din comuna Midalau,judetul Covasna /I

Consiliul Local al Comunei Micfalau judetul Covasna
Intrunit in sedinta ordinara din luna mai 2018,
Avand ill vedere:

Raportul de specialitate nr. 830/2018 al compartimentului financiar-contabil, taxe
si impozite .
Necesitatea prefinantarii proiectului "Dotarea caminului cultural din comuna
Micfalau,judetul Covasna finantat potrivit contractului de finantare nr.
C0760CM00021771500331 /08.05.2018
Bugetul indicativ al Contractului de finantare nr. C0760CM00021771500331
08.05.2018 si necesitatea garantarii avansului acordat de Fondul National de
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-
INF(FNGCIMMSA-INF). pentru derularea proiectului ill pro cent de 30% din
cheltuielile eligibile, reprezentand 100.631,98 lei;
Luand ill consider are:
O.u.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta:
O.u.G. nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea
absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala
pentru renovarea ~i dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si
diversificarii economiei ill zonele rurale;
Ordonanta nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor
pub lice, stabilite prin titluri executorii;
H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009;
prevederile Legii nr. 273/2006, cu completarile si modificarile ulterioare;



Hotararea Consiliului local nr. 11 /2018 privind aprobarea Bugetului local pe
anul 2018 al comunei Micfalau

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (I), alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. b) , art.
36, alin. (9), art. 45 alin. (2) lit. a), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTARAf]TE:

-r
Art.l Se aproba solicitarea scrisorii de garantie de la Fondul National de

Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mid si Mijlocii SA-
INF(FNGCIMMSA-INF) In vederea garantarii avansului pentru proiectul
"Dotarea caminului cultural ,comuna Micfalau.judetul Covasna In valoare de
100.631,98 lei, reprezentand 30% din valoarea eligibila a proiectului.

Art.2 Se aproba plata comisionului datorat pentru scrisoarea de garantie
prevazuta la art. 1 In procent de 0,05% pe luna, reprezentand suma de 1157,26
lei, pe perioada de valabilitate a scrisorii de garantie, respectiv 23 luni. Plata se
va efectua din bugetullocal, Cap. 67.02.

Art.3 Prezenta hotarare se comunica Primarului Comunei Micfalau si
Institiutiei Prefectului [udetului Covasna, Compartimentului contabilitate din
aparatul propriu al primarului si la Fondul National de Garantare a Creditelor
pentru Intreprinderile Mid si Mijlocii SA-INF(FNGCIMMSA-INF).~i se aduce la
cunostinta publica prin grija secretarului comunei Micfalau

Aducerea la cunostiinta publica se face prin afisare la sediul
primariei si pe pagina de internet al comunei.

Micfalau la 25 mai 2018

Contrasemneaza secretar

Mikola Roza
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