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JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

HOTARARE
privind aprobarea valorii de inyestitie;i solicitarea scrisorii de garanlie

din partea Fondul Na{ional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici qi Mijlocii
pentru proiectul de investitie ,,infiin(area, modernizare qi dotare Centru integrat acordare servicii sociale in

sat Ghigoieqti, comuna $tefan cel Mare, judeful Neam{"

Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, judetul Neamt,
Analizdnd:
. proiectul de hotdr6re iniliat de cdtre primarul comunei $tefan cel Mare, d-nul Sorin Ouatu, cdt qi

expunerea de motive avAnd nr. de inregistrare 4402127 .08.2018, prin care se propune aprobarea

valorii de investitie gi solicitarea scrisorii de garanjie de la Fondul Na{ional de Garantare a Creditelor
pentru intreprinderile Mici 9i Mijlocii, reprezentdnd 100% din valoarea avansului in suma de

309.7 43,66 lei aferentd proiectul de investi]ie ,,Infiinfarea, modemizare qi dotare Centru integrat
acordare servicii sociale in sat Ghigoiegti, comuna $tefan cel Mare, judetul Neamf";

. Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finan1e publice locale, cu modificerile 9i completdrile
ulterioare;

. Contractul de finanlare nr. C19200725221612901162 din 26.07.2018 incheiat intre A.F.I.R. 9i

comuna $tefan cel Mare, judelul Neamf;
in temeiul dispoziliilor art. 36, alin. (2), Iit. b), art. 45, alin. (1) qi art .115, atin (l) , lit. b), din Legea

administratiei publice locale, cu modificdrile si compltarile ulterioare,

HOTAR;,$TE:

Art.1.- Se aproba valoarea de investitie a proiectului ,,infiinfarea, modernizare $i dotare Centru

integrat acordare servicii sociale in sat Ghigoiegti, comuna $tefan cel Mare, judetul Neam|", in valoare

totala de 77 4.927,49 lei din care valoare eligibila 619.487,33 lei qi valoare neeligibila 155.440,16 lei,

conform contractului de finantare nr. C19200725221612901162 din 26.07 .2018.
Art.2.- Se aproba solicitarea scrisorii de garanlie de la FNGCIMM S.A. IFN, reprezentand 100 %

(309.7 43,66 lei) din valoarea avansului de 309.743,66 lei din cadrul Contractului de finantare nr.

C1g200725221612g01162 din 26.07.2018 aferent proiectului de investiiie ,,infiin1area, modemizare qi

dotare Centru integrat acordare servicii sociale in sat Ghigoieqti, comuna $tefan cel Mare, judetul Neam!".

Art.3.- Se aprobi valoarea comisionului lunar c[treFNGCIMM S.A. IFN, in cuantum de 154,87

lei, respectiv valoare totale a acestuia pentru 35 luni, in sumd de 5.420,51 lei'
Art,4. -Secretarul comunei $tefan cel Mare va face publicd prezentd hotdrdre si o va comunica

persoanelor qi instituliilor interesate.

Preqedinte de qedinfi,
Vasile Rusu
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