atI

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA APOLDU DE JOS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 57l2018
privind aprobarea valorii de investilie si a solicitarii scrisorii q19{?lq"^
pentru garantarea avansului a proiectului: AMENAIARE TEREN DE SPORT IN
coMuNA APOLDU DE JOS, JUDETUL SrBrU
Consiliul Local

al

Comunei APOLDU DE JOS

in

gedinta ordinard din data de

19.12.2018,
Ludnd in considerare:
Contractul de finanlare nerambursabilS nr. CL920074A2L2773400889 din data de
15.03.2018, incheiat cu Agenlia pentru Finanlarea Investitiilor Rurale (AFIR);
Referatul de specialitate nr. 3062/11,12.20t8 al compaftimentului financiar-

contabil-buget;
- fxpunerea de motive a primarului comunei Apoldu de Jos nr. 3063/1t.t2-20t8;
sociala,
- Avizul Comisiei economice pentru programe de dezvoltare economica,
gospodarire
buget, finante, administrarea domeniului public

si

privat, agricultura,

comunala, protectia mediului, servicii si comeft;
ln conformitate cu prevederile:
Ordonanlei de Urgenli a Guvernului nr. 7912009 privind reglementarea unor
mdsuri pentru stimularea absorbliei fondurilor alocate prin Programul National de
Dezvoltare RuralS pentru renovarea 9i dezuoltarea spaliului rural prin cregterea calitdtii
vielii si diversificirii economiei in zonele rurale, aprobati prin Legea nr. 27312009, cu
modificbrile 9i completbrile ulterioare;
H.G. t262l2OO9 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.u.G. nr.

-

-

7912009;
Legii nr. 27912006 privind finanlele publice locale, cu modificbrile 9i completdrile
ulterioare;
in temeiul art. 45 alin. (1) 9i art. 115 alin. (1) lit, b) din Legea administraliei publice
locale nr.21512001 republicat5, cu modificdrile 9i completbrile ulterioare
HOTARA$TE:

Art. 1. Se aprobb valoarea de investitie a proiectului: AMENATARE TEREN DE
SPORT IN COMUNA APOLDU DE JOS, JUDETUL SIBIU in suma de 394.118,41 lei,
din care valoarea eligibilS prin proiect de 284.168,50 lei, valoarea neeligibilS de
109.949,91 lei.

Art. 2. Se aprobd solicitarea scrisorii de garantie de la

Fondul Nalional de
gi
vederea garantirii
IFN
Tn
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici Mijlocii SA avansului pentru Proiectul AMENAJARE TEREN DE SPORT IN COMUNA APOLDU DE
JOS, JUDETUL SIBIU in valoare de t39.242,57 lei, reprezentdnd 100 % din valoarea
avansului solicitat de 139.242,57 lei.

Aft. 3. Cu aducerea la indeplinire a

prezentei Hotdrdri se insbrcineazd dl.

NICOAM IOAN, avand functia de PRIMAR.

Att. 4.

Prezenta hotbrdre se comunicb Institutiei Prefectului Judetului SIBIU;
primarului Comunei APOLDU DE JOS, Fondului National de Garantare a Creditelor pentru

Intreprinderi Mici gi M'rjlocii SA IFN, Compaftimentului contabilitate gi va fi adusi la
cunogtinla locuitorilor prin afigare la sediul Primiriei 9i prin publicarea pe pagina de
internet a Comunei APOLDU DE JOS prin gr'rja secretarului.

-

Adoptatb la Apoldu de Jos, la 19.12.2018
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