ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MURES
CONSILIUL LOCAL
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mures, nr.126
tel./fax: 0040-257-417230;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

PROIECT HOTĂRÂREA NR.10
din data de 12 februarie 2021
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 200/24.05.2018 de la FNGCIMM SA IFN in
valoare de 465.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 465.000,00 lei din
fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat –
„ Reabilitare cămin Vărădia de Mureș ”
Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare a primarului com. VARADIA DE MURES, jud. Arad la proiectul de hotarare privind
solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garanție nr. 200/24.05.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de
465.000,00 lei in vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de 465.000,00 lei din fonduri
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „ Reabilitare cămin Vărădia de Mureș ”, in
baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0760CN00021750200033/02.05.2018 - cod contract
PNDR 2014 – 2020 cu modificările si completările ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea
Investitiilor Rurale.
- vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate.
- prevederilor art.129 alin. (1), alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. „d„ din O.U.G. nr. 57/2019 Codul
administrativ;
- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 consilieri
în funcție, __ prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de __ voturi « pentru », ___ voturi « impotriva »
si 0 « abtineri» voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind
majoritatea absolută;
In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ
HOTĂRĂSTE
Art.1. Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 02.05.2022 a Scrisorii de Garantie nr.
200/24.05.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 465.000,00 lei, in vederea garantarii obligatiilor
de plata a avansului de 465.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului
intitulat: „ Reabilitare cămin Vărădia de Mureș ”, in baza contractului de finantare nerambursabila nr.
C0760CN00021750200033/02.05.2018 - cod contract PNDR 2014 – 2020 cu modificările si completările
ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.
Art.2. Primarul comunei Varadia de Mures, jud. Arad va duce la indeplinire prevederile prezentei
HOTARARI.
INITIATOR,
Primar,
Miculit Crina
-

