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JUDETUL COV.ASNA
C'OMUNA AITA MARE
CONSILIIIL LOCAL

HoTAnAREA

NR.8t/2ots
privind aprobartta solicitdrii de acordare,a
scrisorii de garanlie
din partea Fond'urui Nalionar de Garantatre
a crediteror pentru
fnt,eprinderile Mici gi Mijtocii SA _ IFN
Consiliul local al comunei Aita Mare,
intrunit in gedinla sa ordinard din data
de 17 februarie 20i5,
analiz6nd expunerea de motive gi proiectul
de hotil16re privind aprobarea

solicitErii de acordare ar scrisorii de garanlie
din partea Fondului Na[ional de
Garantare a creditelor ptentru Intreprinderile
Mici gi Mijlocii sA - IFN, iniliat de
primarul comunei Aita M,are,
vdzAnd rapoartele' compartimentului de
re:;ort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Aita
Mare gi con,risiei de specialitate din cadrul
Consiliului local Aita Mare,

vdz6nd contractul de finanlare nr.C413322,011271560012
din 24 iunie
2014, incheiat cu Agenlia de prdti pentru De:zvortare
Ruratd gi Pescuit,
reorganizat ca Agenlia pentru Finanlarea Investif,iiror
Rurare si actul aditional
nr.7 din 17 octombrie 20,14,

avind in vedere flotE16rea consiliului

local Aita Mare nr.3/2014 privind
instrumentarea proiectului ,,Achizi!ie autogreder,,, precum
gi a artor mdsuri
necesare implementErii Programului Nalional
de Dezvoltare Ruratd - Axa IV
LEADER

- Mdsura 4j - 32,21,

in

conformitate cLt prevederire art.2

din ordonanla de urgenrd a

Guvernului nr'9/2010 priv'ind aprobarea Programului
de sprijin pentru beneficiarii

proiectelor

in domenii prioritare pentru

economla rom6neascd, finan[ate din
instrumentele structurale ale IJniunii Europene
al<>cate Rom6niei, prevederile
art'3 din ordonanfa de urgen!5 a Guvernului nr.7g/200g
privind reglementarea
unor mdsuri pentru stimularea absorbliei fondurilo,r
alocate prin pNDR pentru
renovarea 9i dezvoltare,z spaliului rural prin
c:regterea calitdlii

vielii

gi
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diver:;ificdrii economiei in zonele rurale gi prevefierile
art.4 si art.5 din H.G.
nr.1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodo,togice
de aplicare a Ordonanlei
de urgent1 a Guvernului nr'7g/200g privind reglementarea unor
mdsuri pentru
stimularea absorbliei fondurilor alocate prin pNDR pentru renovarea
gi
dezvoltarea spafiului rural prin cregterea calitdlii vielii gi diversificdrii
economiei
in zonele rurale gi prevederile ordinului Ministrului Agriculturii gi Dezvoltdrii
Rurale nr'12/2015 privittd aprobarea nivelului com,isioanelor de garantare pentru
anul 2015,

in temeiul prevederiror art.36 alin.(2) 1it.,,b,,, art.36 alin,(4) 1it.,,b,,,
art.45
alin'(2) lit''a'9i art'11'5 atin.(1) lit,"b" din Legeit administraliei publice

locale

n

r. 2

1

!l/200 1,

re pu

bl icatii, cu mod ificd ri le gi com p letd ri te u lterioa re,

HorAnAgrE:
Art'7. - Se aprobE solicitarea scrisorii de garanlie de ta Fondul Nalional de
Garantare a creditelor ptentru Intreprinderi Mici gi' Mijlocii in vederea garantdrii
avansului pentru proiectul ,,Achizilie Autogreder" derulat prin programul
Nalional
de De.zvoltare Rurald, in valoare de maxim 271.965 lei, in favoarea Agen[iei
pentru Finantarea Investiliilor Rurale.

Art,2. Se aprobd plata din bugetul local al comunei Aita Mare a
comisionului datorat penilru scrisoarea de garan[ie prevdzut1 la art.7, in sumd
de
749,58 lei lunar, reprezentand 0,05o/o aplicatd pe sLtma garantatd,

Art.3. - Aducerea la indeptinire a

prezeni!-ei hotd16ri

se

incredinleazd

primarului comunei gi cctmpartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Aita Mare.
A,ita Mare, la 77 februarie 2015

inte de gedintd
Nagy Gyula

Contrasemneazd

