
R O M A N I A 
JUDETUL BIHOR 
COMUNA GEPIU  
CONSILIUL LOCAL  
 
                                                             H O T Ă R Â R E 
 
Privind aprobarea solicitării prelungirii până la data de 01.11.2020 a Scrisorii de garantare de la 
FNGCIMM SA IFN nr. 284/12.07.2017 pentru implementarea proiectului “ Modernizare si extindere 
gradinita Gepiu” com. Gepiu, jud. Bihor, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
C0720EN00031560500601 
              
              Având în vedere Proiectul de hotărâre iniţiat de către de către primarul comunei Gepiu 

  Având în vedere adresa AFIR – CRFIR Satu Mare nr.5996-S din 23.07.2019 cu privire la 
prelungirea termenului scrisorii de garantare privind contractului de finantare nerambursabila nr. 
C0720EN00031560500601 din data de 17.10.2016, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Având în vedere necesitatea solicitării prelungirii pana la data de 01.11.2020, a Scrisorii de 
garantare de la FNGCIMM SA IFN nr. 284/12.07.2017 in suma de 401.486,9 lei in vederea garantarii in 
procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 401.486,9 lei din fondurile nerambursabile pentru 
implementarea proiectului “Modernizare si extindere gradinita Gepiu” com. Gepiu, jud. Bihor, in baza 
contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EN00031560500601 din data de 17.10.2016, cu 
modificarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.; 
 Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Gepiu nr. 46 din 23.06.2017  

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2731 din 01.08.2019, întocmit de către 
compartimentul financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Gepiu 

Ţinând cont de Avizul favorabil al 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,, si  ,,e,, , art. 139 alin. (3 ) 
litera ,, d ,,   art.196 alin 1 lit ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , 
          Cu    voturi”pentru” din     consilieri prezenţi    
  
                       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEPIU adoptă următoarea   
                                                                  HOTĂRÂRE: 
    

Art.1. Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 01.11.2020 a Scrisorii de garantare de la 
FNGCIMM SA IFN nr. 284/12.07.2017 in suma de 401.486,9 lei in vederea garantarii in procent de 
110% a obligatiilor de plata a avansului de 401.486,9 lei din fondurile nerambursabile pentru 
implementarea proiectului “ Modernizare si extindere gradinita Gepiu” com. Gepiu, jud. Bihor, in baza 
contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EN00031560500601 din data de 17.10.2016, cu 
modificarile si completarile 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:  

-     Primarul comunei Gepiu 
-     Instituţia Prefectului -  judeţul Bihor 
-     Compartimentul financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Gepiu 
-     FNGCIMM SA IFN  
-     Un exemplar la dosar. 
  
 
          Preşedinte de şedinţă,                                               Contrasemnează,  
          Mahaiduda Francisc                                       Secretar general UAT Comuna  
                                                                                        Gepiu,                                                                            
                                                                                        Iancu Ramona-Corina 
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