ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 47/2020
privind aprobarea achitării prealabile a penalității de 0,1%
pentru AFIR și solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru
garantarea avansului a proiectului:
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LICEUL
PETOFI SANDOR, COMUNA DĂNEȘTI ȘI REABILITARE GRAJD/
SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN FERMA EDUCAȚIONALĂ
Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data
de 30 iulie 2020, convocat prin Dispoziția nr. 112 / 2020, emisă de primarul
comunei Dănești, județul Harghita;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești nr.____/2020;
- raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dănești, înregistrat sub nr._____/2020;
- raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei
Dăneşti, înregistrat sub nr.____/2020;
Luând act de prevederile:
a) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la
contracte sau convenții;
b) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
c) Ordonanţă de urgenţă nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de
sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia
românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate
României cu modificarile si completarile ulterioare;
d) H.G. nr. 175/2010 pentru aprobarea Normelor de implementare a
Programului de sprijin şi criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii proiectelor
în domenii prioritare pentru economia românească finanţate din instrumente
structurale ale Uniunii Europene alocate României, cu modificarile si
completarile ulterioare;
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e) O.M.F.P. nr. 820/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind
implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii
prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale
ale Uniunii Europene, alocate României, a Contractului de garantare şi a
modelului înscrisului prevăzut la art.8 din OUG nr.9/2010, precum şi pentru
stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de
FNGCIMM în numele şi în contul statului român în cadrul Programului de
sprijin;
f) ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 24 iunie 2009 privind
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea
spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele
rurale;
g) HOTĂRÂRE nr. 1.262 din 28 octombrie 2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei
fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru
renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi
diversificării economiei în zonele rurale;
Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se menționează
următoarele avize, prevăzute de lege;
Luând act de:
a) contractul de finantare incheiata intre AGENȚIA PENTRU
FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE si COMUNA DĂNEȘTI, având
nr. contract 0720EM00011772100471 din 21.12.2017, titlul proiectului:
”DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LICEUL PETOFI
SANDOR, COMUNA DĂNEȘTI ȘI REABILITARE GRAJD/ SCHIMBARE
DE DESTINAȚIE ÎN FERMA EDUCAȚIONALĂ” modificat cu act adițional
nr. 1;
b) HCL nr. 25/2017 privind aprobarea implementării proiectului
”DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LICEUL PETOFI
SANDOR, COMUNA DĂNEȘTI ȘI REABILITARE GRAJD/ SCHIMBARE
DE DESTINAȚIE ÎN FERMA EDUCAȚIONALĂ”, elaborat de S.C. EURO
K&D S.R.L.
c) Scrisoarea de Garanție nr. 72/ 27.03.2018
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d) Notificare în vederea acceptării actului adițional pentru prelungirea
duratei de execuție a contractului de finanțare peste 24/36 luni cu aplicarea
penalității de 0,1% nr. 6688/ 21.07.2020 emisă de CRFIR 7 Centru Alba Iulia.
În temeiul art.129 alin.2 lit.c și art.196 alin.1 lit. „a” din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. - Se aprobă achitarea prealabile a penalității de 0,1% pentru
prelungirea termenului de execuție al proiectului cu 12 luni, calculată la valoarea
eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit, în valoare de 2.236,91 lei în
conformitate cu prevederile art. 12(2) din Anexa I a Contractului de Finanțare.
Art. 2. - Se aprobă solicitarea prelungirii scrisorii de garantare nr. 72/
27.03.2018 emisă de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru
IMM-uri SA IFN în vederea garantării avansului pentru Proiectul
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LICEUL PETOFI
SANDOR, COMUNA DĂNEȘTI ȘI REABILITARE GRAJD/ SCHIMBARE
DE DESTINAȚIE ÎN FERMA EDUCAȚIONALĂ în valoare de 963.700,00 lei,
reprezentând 100 % din valoarea avansului solicitat de 963.700,00 lei până la
data 21.12.2021.
Art. 3. – Se aprobă plata sumei de 5.782,20 lei (valoarea scrisorii de
garanție pentru 7 luni), reprezentând comisionul pentru prelungirea scrisorii de
garantare de catre FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR
PENTRU IMM-URI SA IFN, anual până la data de 1 aprilie pe perioada
valabilităţii scrisorii de garanţie, proporţional cu numărul de luni de garantare
din an, astfel:
- Anul 2020 suma 0,00 lei;
- Anul 2021 suma 5.782,20 lei.
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Art. 4. – Se aprobă încheierea acordului de garantare între FONDUL
NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU IMM-URI SA
IFN și COMUNA DĂNEȘTI.
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează dl.
Bőjte Csongor- Ernő, având funcția de primar.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului
Harghita, Primarului Comunei Dănești Fondului Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN, Compartimentului
contabilitate şi va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul
Primăriei şi prin publicarea pe pagina de internet a Comunei Dănești prin grija
secretarului general.
Comuna Dănești, la 30 iulie 2020

Președintele de ședință,

Contrasemnează pentru legalitate:

Gál Kálmán

 ………………….……………………

Secretarul general al
C O M U N E I DĂNEȘTI
Bogács Angyalka-Klára


………………….……………………

