PROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA FTINDU MOLDOVEI
PRIMAR

DISPOZITIE

privind convocarea Consiliului local al comunei Fundu Moldovei, judelul Suceava

Tudor-Ion zdrob, primarul comunei Fundu Moldovei, judeful Suceava;
Av6nd in vedere:
- referatul compartimentului financiar-contabil, inregistrat sub nr.8613 din

t3.t2.20t8;

in temeiul dispoziliilor art. 39 alin.(2) qi ale art. 68 alin.(l), din Legea nr.
21512001 privind administralia publicd local6, republicatd cu modificdrile qi
completdrile ulterioare :

DISPUN:
Art.l. Se convoacd Consiliul local al comunei Fundu Moldovei, jude(ul
Suceava, in gedin{d extraordinard de lucru pentru LUNI 17 DECEMBRIE 2018,
ora 15,00 la sediul primdriei comunei Fundu Moldovei, cu urmdtorul proiect al
ordinii de zi:
1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal incheiat in qedinla Consiliului
local din 10 decembrie 2018 - iniliator - Aurica $alvariu, secretarul comunei ;
2. Proiect de hot[r6re de modificare a H.C.L. rc.46 din 31.10.2018 privind
aprobarea valorii de investitie si a solicitirii scrisorii de garan{ie din partea

FNGCIMM SA - IFN in vederea oblinerii avansului necesar implement[rii
proiectului de investilie intitulat: ,ACHIZITIE TRACTOR IN VEDEREA
INTRETINERII DOMENIULUI PUBLIC IN COMLINA FLINDU MOLDOVEI,
JUDETUL SUCEAVA" qi finanfat prin Agen{ia pentru Finan{area Investifiilor
Rurale conform Contractului de finan{are nr.C 1920074X200313503270120.09.2018
- iniliator - Tudor-Io n Zdrob, primarul comunei;
4rt2. Secretarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei
dispozi{ii.

Av izat pentru legalitate,
Secretarul comunei,

Aurica $Abt4zuU
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ROMANTA
Nr.

8613/13.12.2018

REF'ERAT
al compartimentului financiar contabil
cu privire la necesitatea convocirii Consiliului Local al comunei Fundu Moldovei in procedurl
de

urgen{i

Avdnd in vedere:

Procedurilo

AFIR gi

prevederile contractului

de finan{are nr.

C

192007 4X2003 13 s0327 0 t20.09.2018;

Avdnd

in

vedere contractul

de

finanfare incheiat

cu AFIR, nr.

C1920074X200313503?0120.09.2018 aferent proiectului 'ACHIZITIE TRAGTOR iN
VEDEREA irurne1rruErur DOMENTULUT PUBLIC in COwTUNA FUNDU MOLDOVEI,
JUDETUL SUCEAVA", in vederea intocmirii dosarului pentru oblinerea avansului
necesar derul5rii proiectului, este necesar prezentarea unei scrisori de garanfie
bancard emisi de o institufie bancard. Tn acest sens este necesar emiterea unei
hotdrAri a consiliului loqal privind aprobarea solicitdrii scrisorii de garanlie din partea
FNGCIMM SA IFN in vederea obfinerii avansului necesar implementdrii proiectului
"ACHIZITIE TRACTOR iN VEDEREA irurneltruenll DOMENTULUT pUBLtC iN
COMUNA FUNDU MOLDOVEI, JUDETUL SUCEAVA". Valoarea totalS a proiectului,
conform contractului de finanfare, este de 561.391 ,17 lei, din care, valoarea eligibild
461.764,49 lei gi valoarea neeligibild 99.626,68 lei.
Prin HCL nr. 4612018 s-a aprobat solicitarea scrisorii de garanfie bancard din

-

partea FNGCIMM SA

-

IFN Tn vederea obfinerii avansului necesar implementdrii

proiectutui de investilie intitulat "ACHIZITIE TRACTOR iN VEDEREA

irufneltruenlt

DOMENIULUI PUBLIC iN COMUNA FUNDU MOLDOVEI, JUDETUL SUCEAVA", iN
sumd de 214.000 lei si a comisionului aferent in sumd de 3745 lei.
AvAnd in vedere cd prin documentele transmise cdtre Agenlia pentru Finanfarea

lnvestiliilor Rurale, s-a specificat cd valoarea avansului solicitat este

in sumd

de

230.879,91 lei, este necesar modificarea valorii avansului si a comisionului pentru
emiterea scrisorii de garanlie bancard
ard din partea FN
FNGCIMM SA IFN la suma de

-

lin6nd cont, de faptul cd a fost finalizatd procedura de achizilie pentru
obiectivul de investifie gi termenele reduse in care mai poate fi solicitat acordarea
avansului de la AFIR in anul 2018, este necesar modificarea valorii avansului si a
3924,gO lei.

lvww.ftindumoldovei.ro, offiee- f m@yahaa.sarl
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comisionului pentru emiterea scrisorii de garanfie bancard din partea FNGCIMM SA

-

lFN, intru-un termen cAt mai scurt.
Ludnd in considerare cele prezentate mai sus, vi rog sd dispunefi convocarea
Consiliului Local al comunei Fundu Moldovei in procedurd de urgen!5.
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