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H O T Ă R Â R E
Privind  aprobarea solicitarii de garante din partea Fondului Natonal de Garantare pentru proiectul

integrat fnantat prin sub-masura 7.2  - ,,investti in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la
scara mica” al comunei Odaile prin AFIR  2014-2020 prin Proiectul ,,Modernizare drumuri comunale

DC 84, DC 182 si Drum satesc DS 9, comuna Odaile, judetul Buzau” , conform  Contract de fnantare nr.
C0720RM0000021521000455/13.09.2017”

Consiliul Local Odaile, jud. Buzau, intrunit in sedinta ordinara la data de 28.09.2017,

 Analizand expunerea de motve a primarului comunei  Odaile,  prin care se
propune aprobarea solicitarii scrisorii de garante din partea Fondului
Natonal de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA
pentru proiectul integrat prin Masura 7.2    AFIR,  proiect inttulat
,,Modernizare drumuri comunale DC 84, DC 182 si Drum satesc DS 9,
comuna Odaile, judetul Buzau” , conform  Contract de fnantare nr.
C0720RM0000021521000455/13.09.2017”

 Luand in considerare prevederile art.1, alin 1 si 2, precum si ale art.3 din
ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor
masuri pentru stmularea absorbtei fonurilor alocate prin Programul
Natonal de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatului rural
prin cresterea  calitati vieti si diversifcarii economiei in zonele rurale,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.262/2009;

 Tinand cont de prevederile art.2 si cele ale art.4 alin 4(5) din contractul de
fnantare nerambursabila nr. C0720RM0000021521000455/13.09.2017 din
Data de 13.09.2017 incheiat intre comuna Odaile si AFIR Constanta.

Avand in vedere prevederile art. 36 alin 2, lit.c, alin.4, lit.l din Legea administratei
publice locale nr. 215/2001, republicata:

In temeiul art.45 alin 1, precum si cele ale art. 115 alin1, lit. b din Legea
administratei publice locale nr. 215/2001, republicata.
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Art. 1. (1) Se aproba solicitarea privind scrisoarea de garante din partea FNGCIMM
Bucureşt  pentru obtnerea avansului de 50% din proiectul ,,Modernizare drumuri
comunale DC 84, DC 182 si Drum satesc DS 9, comuna Odaile, judetul Buzau”.

             (2) Garanta solicitata va f in suma de 100% din valoarea avansului de
2.166.818,74 lei.

          Valoarea scrisorii de garante este de 2.166.818,74 lei pentru fnantarea
obiectvelor de investti derulate prin FEADR, masura 7.2

Art.2. Se aproba plata comisionului de garantare in suma de  39.002,74  lei  pentru
36  luni de implemntare ( de la  Octombrie 2017 pana la 13.09.2020) pentru proiectul
mentonat mai sus.

Art. 3. Se aproba valoarea proiectului de investtie “,,Modernizare drumuri
comunale DC 84, DC 182 si Drum satesc DS 9, comuna Odaile, judetul Buzau””, in suma
de 5.432.089,09 lei, din care valoare eligibila 4.333.637,48 lei si valoare neeligibila
1.098.451,61 lei.

          Odăile
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