
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 50 din 27.05.2020 

privind  aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 701/10.10.2017 de la FNGCIMM SA 

IFN in valoare de  3.555.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de  3.555.000,00   

lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat - 

„ Construire reţea publică de apă şi apă uzată în localiatea Giarmata, judeţul Timiş ” 

 

CONSILIUL LOCAL al comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data de 

27.05.2020: 

 

      Având în vedere :  

 referatul privind solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garanție nr. 701/10.10.2017 de la 

FNGCIMM SA IFN in valoare de 3.555.000,00  lei in vederea garantării obligațiilor de plata a 

avansului de 3.555.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului 

intitulat: „ Construire reţea publică de apă şi apă uzată în localiatea Giarmata, judeţul 

Timiş ", in baza contractului de finantare nerambursabila nr.  

C0720AN00021653700352/28.09.2017 - cod contract PNDR 2014 – 2020 cu modificările si 

completările ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale; 

 solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garanție nr. 701/10.10.2017  de la FNGCIMM SA IFN 

in valoare de 3.555.000,00  lei in vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de 

3.555.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „ 

Construire reţea publică de apă şi apă uzată în localiatea Giarmata, judeţul Timiş ", in 

baza contractului de finantare nerambursabila nr.  C0720AN00021653700352/28.09.2017 - cod 

contract PNDR 2014 – 2020 cu modificările si completările ulterioare, in favoarea Agentiei 

pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administraţia publică; 

 avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Giarmata; 

În temeiul prevederilor  prevederilor art.129  alin. (1)   alin. 2  lit. b şi alin. 4 lit. d) şi e) şi 

art.139 alin. (3)  coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

 

      H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 

         ART. 1 Se aprobă solicitarea prelungirii pana la data de 28.09.2021  a Scrisorii de Garantie nr. 

701/10.10.2017  de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 3.555.000,00  lei,  in vederea garantarii 

obligatiilor de plata a avansului de 3.555.000,00 lei  din fondurile nerambursabile pentru implementarea 

proiectului intitulat: „ Construire reţea publică de apă şi apă uzată în localiatea Giarmata, judeţul Timiş 

", in baza contractului de finantare nerambursabila nr C0720AN00021653700352/28.09.2017 - cod 

contract PNDR 2014 – 2020 cu modificările si completările ulterioare, in favoarea Agentiei pentru 

Finantarea Investitiilor Rurale.   

             ART. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărari se încredinţează Biroul Urbanism, 

Patrimoniu, Investiții, Managementul Proiectelor și Urmărirea Contractelor.  
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ART.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 ,,împotrivă”, 

0 ,,abțineri”. 

             ART. 4. Prezenta hotărâre se comunică : 

 Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

 primarului Comunei Giarmata; 

 Biroului UPIMPUC; 

 FNGCIMM SA IFN; 

 se va afișa. 
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