ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORASUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTiRARE
de garanfie din partea CEC BANK SA in vederea
avansului necesar implementirii proiectului de investitii :

privind aprobarea solicitirii scrisorii
,,

obtinerii

Achizi(ie masiri de miturat stradali pentru intre,linerea infrastructurii rutiere in Oraiul Solca,
iudetul Suceava "

Consiliul local al Orasului Solca, judetul Suceava;
Av6nd in vedere:
- Expunerea de motive prezentatd de domnul Tehaniuc Cornel Trifan inlegistratd la numdrul ,12t46 din 07.09.2018:

-

p

marul oralului Solca'

Raportul Biroului buget-coniabilitate. resurse umane, impozite 9i taxe locale din cadrul

Primiriei oraqului Solca, inregistrat sub m.4447 din 07 09.2018;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru progmme de dezvoltare economico - sociale, buget,
finante, ad;inistrarea domeniului public si privat al oragului, agriculture, gospoddrie comunalA, protectia
mediului qiturism din cadml Consiliului local;
- Hotildrea ConsiliulLri Local nr. 60 din 28.11.2017 privind implementarea proiectului ,, Achizitie
masine de miturai stradald pentru intrefinerea infrastructurii rutiere in Oraful Solca, judelul Suceava "
in temeiul dispoziliilor art. 36 ali11(2) lit b)$i alin.(4) lit. b) ,ait45$i art.115alin(l)lit b) din
Legea administraliei publice locale nr.2l512001, republicata, cu modificeriie 9i complettuile ulterioare,

HoT,{Ri$TE:
Se aproba solicitarea scrisorii de gamnlie din partea CEC BANK SA in vederea oblinerii
avansului necesar implementerii proiectului de investilii ., Achizitie masina de matL[at stradala pentru

Art.1

:

" finanqat prin PNDR 2014-2020
intretinerea infras u;urii rutiere in
misura 19.2, conforn contractului de finanlare nr.c 1920074X210213500934/24.05.2018 incheiat cu
AFIR.
Art.2 Scrisoarea de garanlie din partea CEC BANK SA va fi solicitatd pentru sufia d'e 242 242
lei ce reprezint5 1000% din valoarea avansului de 242.242 lei aprobat de Agenlia pentru Finanlarea
Investiliiior Rurale, conform contractului de finanlare nr. C1920074X210213500934/24 05.2018
Art.3 Se aprobe valoarea totale a proiectului de investilie ,. Achizitie masina de maturat stradala
pentru intretinere; infrastructurii rutiere in Orasul Solca, judelul Suceava"de 596792,46 lei, din cale:
3Ot.SOO.tS lei vaLoare eligibill $i 95.286,31 lei valoare neeligibil[, conform contractului de ltnanlare nr.
Ora;ul Solca,

judelul Suceava

c 1 920074X2102 I 3500934/21.05.20 I 8.
Art.4 Plata comisionului datorat CEC BANK SA penhu eliberarea sc sorii de garanlie se va
achita trimestrial, din veniturile bugetuLui local.
Art.5 Se aproba garantarea Scrisorii de Gaiantie Bancara solicitata de la CEC Bank SA Agentia
Radauti cu veniturile proprii ale Orasului Solca si gamntie mobiliara pe conturile curenle deschise la
CEC Bank SA Agentia Radauti
Art.6 Se imputerniceste (mandateaza) ?rimarul OrasulLLi Solca, dl.Tehaniuc CornelTrifan si dna'
Pricop Gheorghina Mirela, sef Birou buget-contabilitat resurce umane, impozite $i taxe locale, sa

negocieze !i se semneze, in numele $i pe seama Ora;ului Solca, SGB-ul/acordul de garantare/contractul
de credit, precum si orice alte modificari si completiri convenite de catre p5(ile conhactante qi orice alte
acte. documente sau cereri a caror semnare poate deveni necesare in legatura cu obtinerea autorizdrii,

incheierea si punerea
contactele de garantii.

in

executare

a

SGB/acordului de garanta.e/contactului de credit, inclusiv

Art.7

Primarul Ora$ului Solca $i Biroul buget-contabilitate, resuNe umane, impozite $i taxe
locale vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE $EDINTA,
Petru Pavel MARULA

,{w

Solca, 13 septembrie 2018
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