
Avand in vedere prevederile:
Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 Submasura 7.2
Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru
stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala
pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si
diversificarii economiei in zonele rurale;
H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea
Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru
stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala;
Prevederile art.20 alin.(3) din OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor
comunitare nerambursabile provenite din Fondul European de garantare agricola,
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala, coroborat cu prevederile art.56
alin.(2) din regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al comisiei din 15.12.2006 de stabilire a
normelor de aplicare a regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind
sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din FEADR, cu modificarile si completarile
ulterioare

in temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 si 2 lit (b), alin. 4 lit. (c), alin.6
pct.13,art.39 alin.l si ale art. 45, alin. 1 si alin 2-lit. (b), din Legea nr. 21512001
privind Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare

Consiliullocal al Comunei Dobrin,
Vazand :
Expunerea de motive a primarului Comunei Dobrin nr. 3642 din23.08.2017 privind
necesitatea adoptarii prezentei hotarari;
Raportul privind necesitatea aprobarii sumei de 9.935.871 lei reprezentand valoarea
scrisorii de garantie solicitata Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, de
catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Valea Salajului" in vederea obtinerii
avansului prevazut in Contractul de finantare nr. C
OnORNOOOI1763300767/23.08.2017 pentru proiectul .Jvlodernizarea infrastructurii
de drum uri in Comunele Criseni, Dobrin, Salatig si Mirsid din Judetul Salaj ".
Hotararea Consiliului local nr. 11 din 17.02.2017 privind implementarea proiectului
"Modernizarea infrastructurii de drumuri in Comunele Criseni, Dobrin, Salatig si
Mirsid din Judetul Salaj ".
Contractul de finantare nr. C OnORNOOOI1763300767/23.08.2017 semnat intre
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Valea Salajului" si AFIR in vederea
acordarii ajutorului financiar nerambursabil pentru proiectul mai sus amintit

HOTAAAREA NR.48.
din 25 august 2017

privind aprobarea valorii sumei garantate prin Acordul de garantare ce vaji semnat de
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarii Valea Siilajului cu Fondul de Garantare a

Creditului Rural pentru finantarea obiectivelor derulate prin FEADR, SubMiisura 7.2 si
desemnarea persoanei imputernicite pentru semnarea Acordului de garantare

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA DOBRIN
CONSILIUL LOCAL



Contrasemneazd
Secretarul c unei Dobrin,
VEGHHAJN L JU ~

Presedi
SZABO

.ATt. 1 a) Se aproba solicitarea Scrisorii de Garantie de la Fondului de Garantare a
Creditului Rural - IFN SA in conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2009, in favoarea
AFIR, pentru valoarea de 9.935.871 lei destinata acoperirii in proportie de 110% a sumei de
9.032.610 lei solicitata ca avans conform Contractului de finantare nerambursabila incheiat
cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, nr. C
OnORNOOO 11763300767/23.08.2017 pentru proiectul .Jvlodemizarea infrastructurii de
drumuri in comunele Criseni, Dobrin, Salatig si Mirsid din Judetul Salaj ".

b) Suma garantata de Comuna Dobrin este in valoare de 2.483.967,75 lei ceea ce
reprezinta 25 % din valoarea total a de 9.935.871 lei a Scrisorii de garantie solicitata.

Art. 2 Se aproba plata unui comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie
acordata de Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA ~i contributia in procent de
25% la plata acestui comision corespunzatoare Comunei Dobrin. Intrcaga suma se plateste
pana la data emiterii scrisorii de garantie pentru perioada de valabilitate a acesteia (inclusiv
luna acordarii si luna expirarii valabilitatii scrisorii de garantie).

Art.3 Se imputerniceste domnul Bogdan Ferenc Istvan, presedintele Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Valea Salajului si reprezentantul legal al acesteia, sa semneze in
numele si pe seama Comunei Dobrin si a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Valea
Salajului toata documentatia, inclusiv Acordul de garantare, pe care Comuna Salatig, prin
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Valea Salajului trebuie sa 0 prezinte la Fondului de
Garantare a Creditului Rural - IFN SA.

Art.4. Hotararea se comunica:
Institutiei Prefectului - Judetului Salaj;
Fondului de Garantare a Creditului Rural- IFN SA;
Compartimentul financiar contabil;
Primarul Comunei Dobrin;
Presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara .Valea Salajului"
Web site-ul ~y:_\ysy:..~omunadobrinJ:Q;
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