ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE
HO

TARA RE

privind aprobareo valorii de investitie s Noieclului ,,Reslaurarca monumenlului de psfiimoniu cultwal
,,Hanul de la $erbe;li" din sat $tefan cel Mare, Corutna $tefan cel Mare, Judelul Neaml, tinanlatd p n
Submdsura 7.6 PNDR - Agenlia penlru Finanlarca Invest4iilot Rurule", solicilarca scrisotii de garanlie
din partea Fondului de garantare, aprobarea bugetului de venituri $i cheltuieli

Consiliul Local al Comunei $tefan cel Mare' judelul Neamt,

.

Avdnd in vedere:

proiectul de hotlrAre initiat de cetre primarul comunei $tefan cel Mare, cAt gi expunerea de
morive inregistrata sub nr,42331 23.08.2017, prin care se propune aprobarea valorii de investitie,
solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare gi aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pentru proiectul ,,Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural ,,Hanul de la
$erbeqti" din sat $tefan cel Mare, Comuna $tefan cel Mare, Jude;ul Neam1, finanlatii prin
Submdsura 7.6 PNDR - Agenlia pentru Finantarea Investitiilor Rurale";
. Contractul de finanJare nr. C 0760PN00011612900107 din 03.08.2017, incheiat intre AFIR
judetul Neamq
9i Comuna $tefan cel Marc,
intocmit compartimentului de resort inregistrat sub nr. 4233D017
specialitate
Referatul
de
'
cat $i avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
in temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin 4 lit. d) qi art.45 alin.(I) din Legea
administraJiei publice locale nr.21512001, cu modificlrile qi completiirile ulterioare;

HOTiRASTE

Se aprobi valoarea de investitie a proiectului ,,Restaurarea monumentului de
patrimoniu cultural ,,Hanul de Ia $erbegti" din sat $tefan cel Mare, Comuna $tefan cel Mare,
Judelul Neamf frnantati prin Submf,sura 7.6 PNDR - Agenlia pentru Finanlarea Investiliilor
Rurale", in valoare totali de 2.715.311,49 lei, din care valoare eligibila 2.256.804,41 lei gi valoare
neeligibila 458.507,08 lei, conform contractului de finantare nr. C 0760PN00011612900107 din

Art.l.

completat si modificat prin actele aditionale ulterioare.
Se aprobl solicitarea scrisorii de garantie de la FNGCIMM S.A. IFN, reprezent6nd
100 % (1.112.055,00 lei) din valoarea avansului de 1.112.055,00 lei din cadrul Contractului de
completat si modificat prin actele
finantare nr. C 0760PN00011612900107 din 03.08.2017
adilionale ulterioare.
Art.3. Se aprobl bugetul de venituri qi cheltuieli, previzionat pentru perioada de valabilitate
a Scrisorii de garanlie $i pentru derularea proiectului ,,Restaurarea monumentului de pahimoniu
cultural ,,Hanul de la $erbeEti" din sat $tefan cel Mare, Comuna $tefan cel Mare, Judelul Neamg
Agentia pentru Finanlarea Investiliilor Rurale", anex[ la
finan[attr prin Subm[sura 7.6 PNDR
03.08.2017

-

Art.2.

-

prezenta hotirtre.

-

Art.4 Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotiirdri va rlspunde primarul
comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt.
Art.5 Secretarul comunei va face publica prezenta hotaftre si o va comunica persoanelor si

institutiilor interesate.
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