
ROM ÂN IA 
JUDEŢUL N EAMŢ 
COMUNA HORIA 

CONSI LIUL LOCAL HORIA 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea valorii de investitie a proiectului „Modernizare strazi 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 ho tarare prezentata de 
Primarul comunei Horia nr. 6709 din 09.08.2018; 

Vazand referatul de specialitate privind avizarea acestui proiect de hotarare: 
In temeiul prevederilor: 

Art.2 din OUG nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin 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 l ,republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
Consiliul l ocal al Com unei Horia, judetul Ne amt; 

H O TA RAS T E

Art. I.- Se aproba valoarea de investitie a proiectului „Modernizare strazi in 
comuna Horia, judetul Neamt ", în valoare totala de 546.316,26 lei din care valoare 
eligibila 459.485,48 lei si valoare neeligibila 86.829, 78 lei, conform contractului de 
finantare nr. C 1920072R217512900137 din 20.06.2018. 

Art.2.- Se aproba solicitarea scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN, 
reprezentand 100 % (229.743,24 lei) din valoarea avansului de 229.743,24 lei din 
cadrul Contractului de finantare nr. C 1920072R217512900137 din 20.06.2018. 

Art.3.- Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, previzionat pentru perioada 
de valabilitate a Scrisorii de garantie si pentru derularea proiectului „Modernizare 
strazi in comuna Horia,judetul Neamt ". 
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