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Art.S.

Investitiilor Rurale.
Art.2. Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantie de la FMGCIMM IFN SA in valoare de
633.104,84 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 633104,84 lei din
fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "Modernizare ~i
dotare Carnine Culturale in cornuna Dobrin, judetul Salaj " in comuna Dobrin, judo Salaj,
in baza contractului de finantare nerambursabila nr C0760CN00031563300090114.11.20 16 in
favoarea Agentia pentru Finantarea-Investitiilor Rurale.
Art. 3. Se aproba plata unui comision de garantare m valoare de 0,05% pe luna din valoarea

scrisorii de garantie, stabilit prin Ordin MADR nr. 12/09.01.2015.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul Comunei

Dobrin;

Art.1. Se aproba valoarea de investitie a proiectului cu 0 valoare totala de 1906395,49 lei din
care: 1582762,11 lei valoare eligibila si 323633,38 lei valoare neeligibila, in baza contractului de
finantare nerambursabila nr. C0760CN00031563300090, in favoarea Agentia pentru Finantarea

Consiliul Local al Comunei Dobrin, intrunit in sedinta ordinara din data de 23.05.2017.
Avdnd in vedere:

expunerea de motive a primarului comunei Dobrin nr. 2459/22.05.2017 privind aprobarea valorii
de investitie a proiectului "Modernizare si dotare Carnine Culturale ill comuna Dobrin, judetul Salaj", cu 0

valoare totals de 1906395,49 lei din care: 1582762,11 lei valoare eligibila si 323633,38 lei valoare
neeligibila, in baza contractului de finantare nerambursabila nr.C0760CN00031563300090114.11.2016
in favoarea Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale ;

solicitarea unei Scrisori de garantie de la FMGCIMM IFN SA in vederea garantarii
obligatiilor de plata a avansului de 633.104,84 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea
proiectului intitulat "Modemizare si dotare Carnine Culturale in comuna Dobrin, judetul Salaj", in
favoarea Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale ;

avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2520 din 23.05.2017;
prevederile art. 115 alin (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

republicata, cu completarile si modificarile ulterioare privind atributiile adminsitratiei locale ;
in temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 21512001 a administratiei publice locale,
republicata, cu completarile ~i modificarile ulterioare;

HOTARASTE,

HOTARAREA NR. 28.
din data de 23 mai 2017.

privind aprobarea valorii de investitie aproiectului "Modernizare si dotare Ciimine Culturale in
comuna Dobrin, judetul Sala] ", solicitarea scrisorii de garantie de la FMGCIMM IFN.SA ~i

aprobarea plapi unui comision de garantare din valoarea scrisorii de garantie.

RoMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA DOBRIN
CONSILIUL LOCAL


	NPSCN001(3).pdf

