ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 1
din 24 februarie 2021
privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării scrisorii de garanție pentru
garantarea avansului aferent proiectului: „EXTINDERE FRONT CAPTARE
APĂ – REȚEA ADUCȚIUNE APĂ IN SAT OANCEA, COMUNA OANCEA,
JUDEȚUL GALAȚI”
Inițiator : Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați
Numărul și data depunerii proiectului: 514 din 15.02.2021
Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați, întrunit în ședinta ordinară
din 24.02.2021
Având în vedere referatul de aprobare inregistrat la nr.514/15.02.2021;
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort
înregistrat la nr.515/15.02.2021;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr.1- activitate economicofinanciara, activități social culturale, culte, juridică si de disciplină;
Având în vedere prevederile:
a) Contractul de finanțare nr. C1920072A205421805525/13.08.2019 aferent
proiectului: „EXTINDERE FRONT CAPTARE APĂ – REȚEA ADUCȚIUNE APĂ
IN SAT OANCEA, COMUNA OANCEA, JUDEȚUL GALAȚI”
b) Prevederile art. 1 si 3 lit. a) din O.U.G. nr. 79/2009 privind reglementarea
unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul National
de Dezvoltare Rurală pentru renovarea si dezvoltarea spațiului rural prin creșterea
calității vieții și diversificarii economiei in zonele rurale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.129 alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), ale art. 196
alin.(1) lit.a din OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. - Se aprobă valoarea de investiție a proiectului „EXTINDERE
FRONT CAPTARE APĂ – REȚEA ADUCȚIUNE APĂ IN SAT OANCEA,
COMUNA OANCEA, JUDEȚUL GALAȚI”, in suma de 630.556,49 lei, din care
valoare eligibilă prin proiect de 324.826,76 lei și valoare neeligibilă de 305.729,73
lei.

Art. 2 – Se aprobă solicitarea scrisorii de garanţie de la Fondul Naţional de
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN în vederea
garantării avansului pentru proiectul „EXTINDERE FRONT CAPTARE APĂ –
REȚEA ADUCȚIUNE APĂ IN SAT OANCEA, COMUNA OANCEA, JUDEȚUL
GALAȚI”, în valoare de 162.411,05 lei, reprezentând 100 % din valoarea avansului
solicitat de 162.411,05 lei.
Art. 3. – Se aprobă valoarea comisionului pentru acordarea de către Fond a
scrisorii de garanție necesară pentru încasarea avansului prevăzut in contractul de
finanțare in sumă totală de 1.461,70 lei (din care pentru anul 2021 suma de 812,06
lei), calculat ca procent lunar in cuantum de 0,05% din valoarea scrisorii de garanție,
pentru întreaga perioadă de valabilitate a acesteia (inclusiv luna acordării și luna
expirării valabilității scrisorii de garanție), respectiv pentru 18 luni (incepand cu luna
martie 2021 si până în luna august 2022).
Art. 4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează
domnul Chiriloaie Victor, având funcția de primar al comunei Oancea, județul
Galați.
Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului
Galati, Primarului Comunei Oancea, Fondului Naţional de Garantare a Creditelor
pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN, compartimentului financiar contabil
și va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor prin publicarea pe pagina de internet a
comunei Oancea de secretarul general.
Președinte de ședință,
Avădanei Pericle.
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Total consilieri ce compun Consiliul local = 11 consilieri
Total consilieri prezenţi la şedinţă
= 10 consilieri
Au votat”pentru ”10 ,Au votat ”împotrivă” , Abţineri ......

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General,
Dima Elisabeta.

