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HOTARARE
pentru modificarea 9i completarea H.C.L nr. 86124.08 2017 privind valoarea

proieciului gi solicitarea unei scrisori de garanlie din panea Fondului Nalional de

Carantare a Creditelor intreprinderilor Mici gi Mijlocii SA IFN, pentru proiectul

obiectivului de investi!ie "Extindere re{ea de canalizare in satul Gheriepti' judeful

Neam{ qi extindere re{ea de alimentare cu api in satul Gherie$ti'
comuna Gheriegti, jude{ul Neam("

Consiliul Local al comunei Gherneqti, jude{ul Neaml;
Avdnd in vedere:
- propunerea iniliatorului proiectului de hotirare ;i Referatul de specialitate nr.

g474l13.Og.2Ol7 intocmit de geful Biroului Financiar Contabil;

-prevederile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea

actelor normative, cu modific[rile ;i completlrile ulterioare;

-prevederile Legii nr. 55412004 privind contenciosul administrativ, cu modificdrile 9i

completdri le ulterioare;
- Contractul de Finanlare nr. C0720AN000 31512900632121.12.2016 Si actele adi!ionale

nr. llll.05.2ol7 $ nr.2127 .06.2017, incheiate cu Agenlia pentru Finantarea lnvestitiilor Ruralel

- Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile 9i complet[rile

ulterioare;
in temeiul dispoziliitor art. 45, alin.l, 9i art. I15, alin. l, lit. b din Legea nr.21512001

privind administratia publica locald, republicat[, cu modific6rile $i completarile ulterioare;

HOTARA$TE:

Art.l.Seaprobdmodificarea$icompletareaH.C.LGherdeqtinr.36/24.08.2017.privind
valoarea oroiectului si solicitarea unei scrisori de garanlie din partea Fondului Nalional de

Caranrare a Crediteloi in treprinderilor Mici ;i Mijlocii SA IFN, pentru proiectul obiectivului de

investilie "Extindere retea de canalizare in satul Gherie$ti, judetul Neaml qi extindere relea

de alimentare cu apd in satul Gheriegti' comuna Gheree$ti, judetul Neam!"' dupd cum

urmeazi:
Se modiJicd si se completeazd art. I din H.C.L Gherde;ti nr' 86/24'08'2017' ;i va avea

urmdtorul conlinul:
,'Art.l. Se aprobd solicitarea Scrisorii de garanlie din partea Fondului Na[ional de

Garantare a Creditelor intreprinderilor Mici 9i Mijlocii SA IFN, in valoare de 2.857 539,36 lei'

reprezerltand 100% din valoarea avansului in sumi de 2.857.539,36 lei, in vederea garantarii

citre AFIR a avansului solicitat pentru finanlarea proiectului obiectivului de investilie
,,Extindere refea de canalizare in satul Gherde;ti, judeful Neam{ ii extindere relea de

alimentare cu api in satul Gherle;ti, comuna Gherdeqti, jude{ul Neam{", in valoare de

7.171.648,38 lei".



...- Afi2. Restul prevederiror H.c.L cheriegti nr. g6124.0g.20r7 care nu contravinmodificdrilor;i completirilor la prezentul act administrativ, rimdn valabile gi igi produc efectele.
Art 3.Secretarul comunei Gherdegti va comunica prezenla hotar6re persoaneror,

instutitiilor si autorititilor interesate.
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Adoptatd in gedinla din l3 septembrie 2017 cu un numar de l5 voturi
"ablineri" din totalul de l5 consilieri in funclie

Contrasemneaztr
Secretar,

Ptrldnceanu Marcela

"pentru" ...-.... impotrivi $i
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