
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA HORIA 

CONSILIUL LOCAL HORIA 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea valorii de investitie a proiectului „Imbunatatirea sigurantei 
publice prin modernizarea retelei de iluminat public si infiintare sistem de 

supraveghere video in comuna Horia,judetul Neamt", solicitarea scrisorii de 
garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pt IMM, aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli 

A vand in vedere Expunerea de motive la acest proiect de hotarare prezentata de 
Primarul comunei nr. 6836/14.08.2018; 

Vazand referatul de specialitate nr. 6782/13.08.2018 privind avizarea acestui 
proiect de hotarare: 

In temeiul prevederilor: 
Art.2 din OUG nr.9/2010 privind aprobarea Programului de spnJm pentru 

beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate 
din instrumente structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei; 

Art.3 din OUG 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea 
absorbtiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea si dezvoltarea spatiului 
rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale; 

Art.4 si art.5 din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a OUG 7 /2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea 
absorbtiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea si dezvoltarea spatiului 
rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale; 

Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, şi 3 a Consiliului local Horia 
Art.36 alin.2 lit.b ), alin 4 lit."d", art.45 alin.( 1) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/200 I ,republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Consiliul local al Comunei Horia, judetul Neamt;

- HOTARA S TE

Art. I.- Se aproba valoarea de investitie a proiectului „lmbunatatirea sigurantei 

publice prin modernizarea retelei de iluminat public si infiintare sistem de 
supraveghere video in comuna Horia, judetul Neamt ", în valoare totala de 
421. 710, 71 lei din care valoare eligibila 354.488,55 lei si valoare neeligibila
67.222,16 lei, conform contractului de finantare nr. C 1920072G217512900071 din
20.06.2018.

Art.2.- Se aproba solicitarea scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN, 
reprezentand 100 % (177.241,94 lei) din valoarea avansului de 177.241,94 lei din 
cadrul Contractului de finantare nr. C 1920072G217512900071 din 20.06.2018. 




	2018 HCL 49-52_Part10
	2018 HCL 49-52_Part11



