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Raqport de specialitate

Avand în vedere
-prevederile Contractul de Finanţare C192074C204672800089 din 19.01.2018
-prevederile HCL Șincai Nr. 37/03.06.2016 privind aprobarea investitiei
„CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE
ÎN LOCALITATEA LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ”
Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020 masura 19.2
Prevederile art. 4 si 5 din HGR Nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei
fondurilor alocate prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020 pentru
renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in
zonele rurale;
Dispozitiile art. 2 din OGR nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru
beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, inainttate din
instrumentele structurale ale U.E. alocate Romaniei.

În vederea demararii lucrarilor pentru obiectivul de investitii, potrivit contractului de
finantare mentionat anterior, beneficiarul poate solicita avans de pana la 185.974,31 lei,
cu obligatia depunerii unei garantii financiare care sa acopere suma solicitata in avans.
În scopul facilitării accesului beneficiarilor publici ai sprijinului pentru investiţii
finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, la sumele prevăzute
în contractele de finanţare încheiate cu Agenţia Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
denumită în continuare, fondurile de garantare pot acorda acestora scrisori de garanţie
în favoarea AFIR.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, solicitarea unei scrisori de garanţie
se face cu aprobarea Consiliului Local. Drept urmare trebuie supus în dezbatere în
Consiliului Local Șincai solicitarea unei scrisorii de garantare in valoare de 130.181,78
lei de la FNGCIMM pentru finantarea obiectivelor derulate prin F.E.A.D.R.-SubMăsura
19.2 până la data de 19.01.2021, valoarea scrisorii de garantie, precum si comisionul de
acordare a acesteia.
Contabil,
Onac Dan Cristian

