
ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
COMUNA BUTURUGENI
CONSILIUL LOCAL

  
                                                           H O T A R A R E
privind aprobarea valorii de investitie a proiectului “ACHIZITIE AUTOVEHICUL 
MULTIFUNCTIONAL CU ACCESORII DE CATRE COMUNA BUTURUGENI,JUDETUL 
GIURGIU” si solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditelor 
pentru IMM precum si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent proiectului

Avand in vedere :
-referatul  nr.1506/27.03.2020 prin care primarul comunei Buturugeni propune aprobarea valorii 
de investitie a proiectului Achizitie autovehicul multifunctional cu accesorii de catre comuna 
Buturugeni,judetul Giurgiu si solicitarea scrisorii de garantie din partea Fopndului National de 
Grantare a Creditelor pentru IMM,precum si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli afferent
proiectului,
-raportul compartimentului de specialitate nr.1507/27.03.2020
-avizul comisiei de specialitate nr. 1527/ 30.03.2020
-Ghidul solicitantului pentru accesarea Masurii M5/6 B “Sprijinul comunitatii in vederea 
dezvoltarii  locale in zonele rurale” pentru potentialii beneficiari ai finantarii prin FEADR 
implementat prin PNDR 2014-2020 masura LEADER  si Strategiua de dezvoltare 
locala,Asociatia pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord.
-prevederile art 129,aliniatul (2),litera b),aliniatul (4),litera b) si d) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,
   In temeiul art.196,aliniatul 1,litera a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificarile si completarile ulterioare,

                                                          H O T A R A S T E :

Art.1-Se aproba valoarea de investitie a proiectului “ Achizitie autovehicul multifunctional cu 
accesorii de catre comuna Buturugeni,judetul Giurgiu in valoare totala de 675.468,84 lei din care
valoare eligibila 466,350,00 lei si valoare neeligibila de 209.118,84 lei conform contractului de 
finantare  nr. C 1920074X209831906757/15.10.2019 .
Art.2-Se aproba solicitarea scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN, reprezentand 100%  
(233.128,36  lei) din valoarea avansului de 233.128,36 lei din cadrul contractului de finantare nr. 
C 1920074X209831906757/15.10.2019 .
Art.3-Se aproba plata sumei de  2.214,72 lei reprezentand comisionul de garantare 
datorat,calculate conform prevederilor art. 7 lit.b) din HG 1262/2009(valoarea scrisorii de 
garantie x 0,05% x 19 luni de valabilitate a scrisorii de garantie)
Art.4-Se aproba incheiere Acordului de garantare in favoarea FNGCIMM-IFN SA in forma 
anexata prezentei hotarari



Art.5-Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli,previzionat pentru perioada de valabilitate a 
Scrisorii de garantie si pentru derularea proiectului “ Achizitie autovehicul multifunctional cu 
accesorii de catre comuna Buturugeni,judetul Giurgiu”
Art.6-Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesari si comunicata Institutiei 
Prefectului-Judet Giurgiu de catre secretar.
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