
ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU



H O T Ă R Â R E A nr. 66/2021

privind  aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 750/ 29.11.2018 de la
FNGCIMM SA IFN in valoare de  195.191,15 lei in vederea garantării obligațiilor de plată a avansului

de  195.191,15   lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului 
 „ Reabilitare teren de sport Geoagiu Băi, jud. Hunedoara ”

Consiliul  Local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara;
Având  în  vedere  proiectul  de  hotărâre  nr.  72/23.06.2021,  referatul  nr.  71/  23.06.2021   al

domnului Primar privind solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garanție nr.  750/ 29.11.2018  de la
FNGCIMM SA IFN în valoare de 195.191,15  lei în vederea garantării obligațiilor de plata a avansului
de 195.191,15 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat  „Reabilitare
teren de sport Geoagiu Băi, jud. Hunedoara”, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr.
C1920074A205052202007/06.09.2018  -  cod  contract  PNDR  2014  –  2020  cu  modificările  și
completările ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale precum și avizele
favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 198/25.06.2021, nr. 206/25.06.2021, nr. 214/25.06.2021
           Având în vedere faptul că, proiectul cu titlul  „Reabilitare teren de sport Geoagiu Băi, jud.
Hunedoara” pentru care s-a semnat contractul de finanțare cu AFIR în luna septembrie 2018, este în
curs de implementare, aflându-se în etapa de achiziție lucrări,

Aprobare plații comisionului de prelungire a  Scrisorii de Garanție nr. 750/ 29.11.2018  de la
FNGCIMM SA IFN conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Proiectul  se  întemeiază  pe  prevederile  art.  44  alin.4  din  Legea  273/2006  privind  finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare  și în temeiul prevederilor art.129  alin. 4 lit.
„a„ şi „e„ şi art.139 alin. (3)  litera „a„  din O.U.G. nr. 57/2019  Codul  administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Aprobă solicitarea prelungirii până la data de 06.03.2022  a Scrisorii de Garanție nr.  750/
29.11.2018  de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 195.191,15  lei în vederea garantării obligațiilor
de plata a avansului de 195.191,15 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului
intitulat:  „Reabilitare  teren  de  sport  Geoagiu  Băi,  jud.  Hunedoara”,  în  baza  contractului  de
finanțare  nerambursabilă  nr.   C1920074A205052202007/06.09.2018 -  cod  contract  PNDR 2014 –
2020 cu modificările  și completările  ulterioare,  în favoarea Agenției  pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale

Art. 2 Aprobă plata comisionului de prelungire a Scrisorii de Garanție nr. 750/ 29.11.2018   de
la FNGCIMM SA IFN, în valoare de 585,57 lei, conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările
ulterioare
             Art.  3. Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  potrivit  prevederilor  Legii  contenciosului
administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

            Art.  4  .   Prezenta hotărâre se comunică:
 Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara;
 Primarului oraşului Geoagiu;



 Compartimentului Contabilitate;
 Compartimentul Implementare Proiecte
 Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare

Geoagiu, 28.06.2021

      Preşedinte de  şedinţă                                                             Contrasemnează 
      Nyeste Iulia Elena                                                               p.  Secretar General
                                                                                                        jr. Vartolomei Adrian

Vot secret.  Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”.
Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8


