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HOTĂRÂREA Nr. 12
Din 08 aprilie 2020
Privind aprobarea solicitării prelungirii până la data de 09.12.2020 a Scrisorii de garantie nr.
565/02.10.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 472.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de
plata a avansului de 472.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat
– „ DOTAREA CAMINELOR CULTURALE IN LOCALITATILE GEPIU SI BICACI, COMUNA
GEPIU, JUDETUL BIHOR ”

-

-

Avand in vedere:
Proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Gepiu,
Referatul de aprobare nr. 1313/30.03.2020 al domnului Primar privind solicitarea de prelungire a Scrisorii
de Garanție nr. 565/02.10.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 472.000,00 lei in vederea
garantării obligațiilor de plata a avansului de 472.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru
implementarea proiectului intitulat: „ DOTAREA CAMINELOR
CULTURALE
IN
LOCALITATILE GEPIU SI BICACI, COMUNA GEPIU, JUDETUL BIHOR ", in baza contractului
de finantare nerambursabila nr. C0760CN00021760500404/09.07.2018 - cod contract PNDR 2014 – 2020
cu modificările și completările ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.
Raportul de specialitate înregistrat sub nr.1314 din 30.03.2020 întocmit de către compartimentul de resort
Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gepiu
In temeiul prevederilor art.129 alin. (1) alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. „d„ şi „e„ ; art.139 alin. (3) litera
„d” și art.196 alin1 lit”a”
„din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările și
completările ulterioare
Cu voturi 11 voturi „pentru”; -”împotrivă”, -”abțineri” din 11 consilieri prezenţi
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEPIU adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE
Art. 1 Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 09.12.2020 a Scrisorii de Garantie nr.
565/02.10.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 472.000,00 lei, in vederea garantarii obligatiilor
de plata a avansului de 472.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului
intitulat: „ DOTAREA CAMINELOR CULTURALE IN LOCALITATILE GEPIU SI BICACI,
COMUNA GEPIU, JUDETUL BIHOR ", in baza contractului de finantare nerambursabila nr.
C0760CN00021760500404/09.07.2018 - cod contract PNDR 2014 – 2020 cu modificările și completările
ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Gepiu.
Art.3 Prezenta Hotărâre se comunică cu:
- Se aduce la cunoștință publică
- Primarul comunei Gepiu
- Instituţia Prefectului - judeţul Bihor
- Compartimentul financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Gepiu
- FNGCIMM SA IFN
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