
ROMANIA
JUDETUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL COMT]NEI VULTURENI

TTOTARARE
privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "u\ognNtz,qnr

II,UMINAT'PUBLIC CU PANO(IRI FOT'OVOLTAICE IN SA7'VULTURENI COMUNA
VIIL'I'URENI, JTJDET BACA(T' Si

solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului Natiolal de Garantare a
Creditelor penhu IMM

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr. 3419 din 25.11.2019 la acest proiect de
hotarare prezentata de Prrmarulcomunei vultureni Taranu octavian Daniel:

- Yaz.and raporrul cu nr. 3418 din 25.1t.2019 al compartimentului de specialitate
linanciar contabil. intocmit de Rosca Andreea Elena cu functia de referent principali

In temeiul prevederilor.
- Art.Z din OUG nr.9l20l0 privind aprobarea Programului de spnlin pentru beneficiarii
proiectelor in domenii prioritare pentru economia rolnaneasca, finantate din instrumente
structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei.
- Art.3 din oUG 7912009 privind reglementarea unor masuri
absorbtiei fondurilor alocate prin pNDR pentru renovarea si dezvoltarea
cresterea calitatii vietii si diversificarii economrei in zonele rurale:- Art'4 si art.5 din HG 126212009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare
a OUG 712009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor
alo_cate prin PNDR pentru renovarea si dezvoltarea spitiului rural prin cresterea calitatii vietii
si diversificarii economiei in zonele rurale.

pentru stimularea
spatiului rural prin

,.a". art. 139(l)
57/2019 privind

- Legii nr.27}2006 privind finantele
ulterioare;

publice locale, cu modificarile si completarile

- Contractului de finantare nr. Cl L)20072G202710400038112.06.zt)tg. cu modificari si
completari, incheiat cu AFIR

In temeiul dispozitiilor art. rz9(r), art. 129(2).lit. ,,b". au,t. rzg(4).lit.
si art. 196(l), lit. ,,a", din ordonanta de urgenta a Guvemului Romaniei nr.
Codul Administrativ,

Consiliul local al Comunei Vultureni, judetul Bacau,

HOTARASTE

Art.l.- Se aproba valoarea de investitie a proiectului "MODERNIZARE ILUMINAT
PUBLIC CU PANOURI FOTOVOLTAICE IN SAT VULTURENI COMUNA
VULTURENI JUDET BACAU", in sumi totala de 301.488,79 lei'din care valoare eligibila
231.331)79 lei si valoare neeligibila 70.157,00 lei. conform contractului de finantare nr.
C 192007 2G2027 I 0400 03 8 I I 2.0 6.201 8, cu mo difi cari s i comp letari ulterio are.

4ft.2.' Se aproba solicitarea unei scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN,
reprezentand 100 % (115.665,89 lei) din valoarea avansului de 115.665"89 lei prevazut in
cadrul contractului de finantare nr. c1920072G20271040003g/ 12.06.201g, cu modificari si
completari ulterioare.



Art.3- Prez.enta hotarare va fi comunicata primarului comunei, responsabilului cu
achizitiile publice din aparatul de specialitate si Institutiei Prefectului * Judetul Bacau si ya fi
adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul si pe pagina oficiala a institutiei prin grija
secretarului comunei Vulureni.

Aviz de legalitate
Consilier, delegat cu atributii de secretar

Nr. 3A din t4. tl. ?,.t 1,

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de l/N votun ,,pentlll", abtineri @,

0r,,impotriva" din numarul total de 1l consilieri locali alesi in functie si ]l
consilieri locali prezenti.


