ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.17/2018
privind aprobarea valorii de investiţie și a solicitării scrisorii de garanție pentru
garantarea avansului proiectului “Reabilitarea și extinderea sistemului de
canalizare menajeră în Comuna Ciumani, Județul Harghita”
Consiliul Local Ciumani, la şedința extraordinară din data de 6 martie 2018,
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 17/2018 a Primarului comunei Ciumani cu
privire la aprobarea solicitării Scrisoarii de Garanție din partea FNGCIMM-SA-IFN pentru
proiectul “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în Comuna Ciumani,
Județul Harghita”,
Luând act de raportul nr. 17/2018 a compartimentului de dezvoltare rurală şi achiziţii
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi de raportul favorabil nr.
17/2018 a comisiei de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului şi dezvoltare a
Consiliului Local Ciumani,
Văzând prevederile PNDR: Sub Măsura 7.2 Investiţii în crearea și modernizarea
infrastructurii de bază la scară mică,
Luând în considerare prevederile:
- Ordonanței de Urgență 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, modificat și completat ulterior,
- Hotărârii Guvernului nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru
stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru
renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei
in zonele rurale,
- art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 74/2009 privind gestionarea privind
gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de
garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru
pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor
nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de
stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii
comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in
domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea
absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul
european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de
creditare de catre fondurile de garantare, modificat și completat ulterior, 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 dezvoltarea rurală acordată din Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea
Rurală, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare
- şi prevederile Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 8/2018, privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli consolidat a Comunei Ciumani pe anul 2018, modificată,
Ținând seama de prevederile - a Contractului nr. C0720AM00021772100575 /
23.02.2018, încheiat cu Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale,

Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală,văzând procesul verbal de afișaj nr.561/06.03.2018,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), alin. (6) pct. 13 art.
39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare,cu un număr de ___ voturi,

h o t ă r e ş t e:
Art.1. Se aprobă valoarea de investiţie a proiectului: “Reabilitarea și extinderea
sistemului de canalizare menajeră în Comuna Ciumani, Județul Harghita” în suma
de 5.522.772,86 lei, din care valoarea eligibilă prin proiect de 4.526.221,89 lei, valoarea
neeligibilă de 996.550,97 lei.
Art.2. Se aprobă solicitarea scrisorii de garanţie de la Fondul Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN în vederea garantării avansului pentru
Proiectul “ Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în Comuna
Ciumani, Județul Harghita” în valoare de 1.810.488 lei, reprezentând 100 % din valoarea
avansului solicitat de 1.810.488 lei.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează dl. Márton
László-Szilárd, avand functia de Primar.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
Primarului Comunei Ciumani, 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 Ciumani prin grija secretarului.
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