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H O T Ă R Â R E A Nr. 56
din 31. 05. 2022
privind aprobarea prelungirii până la data de 14.08.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN
nr. 179/31.07.2019 in suma de 886.000 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata
a avansului de 886.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului
“MODERNIZAREA, RENOVAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL IN SAT ROSIORI,
COMUNA ROSIORI, JUDETUL BIHOR”, com. ROSIORI, jud. BIHOR, in baza contractului de
finantare nerambursabila nr. C0760CN00021760500144/14.08.2018, si actele aditionale ulterioare, in
favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale

Având în vedere : - necesitatea prelungirii până la data de 14.08.2023 a Scrisorii de garanție de la
FNGCIMM SA IFN nr. 179/31.07.2019 în suma de 886.000 lei în vederea garantării în procent de 100%
a obligațiilor de plată a avansului de 886.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea
proiectului “MODERNIZAREA, RENOVAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL IN SAT
ROSIORI, COMUNA ROSIORI, JUDETUL BIHOR”, com. ROSIORI, jud. BIHOR, în baza contractului
de finanțare nerambursabilă nr. C0760CN00021760500144/14.08.2018, și actele adiționale ulterioare, în
favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.;
Văzând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei;
Referatul de aprobare nr. 141 din 31.05. 2022 întocmită de Primarul comunei Roșiori;
Raportul de specialitate nr. 142 din 31.05. 2022 prin care se propune aprobarea prelungirii până la
data de 14.08.2022 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 179/31.07.2019
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate,
În temeiul art. 129 alin. (1 ) alin. 2 lit .b şi alin. 4 lit. ,,d,, si ,,e,, şi art. 139 alin. (3 ) litera ,, d ,, din
O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al comunei Rosiori
HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă solicitarea prelungirii până la data de 14.08.2023 a Scrisorii de garanție de la
FNGCIMM SA IFN nr. 179/31.07.2019 în suma de 886.000 lei în vederea garantării în procent de 100%
a obligațiilor de plată a avansului de 886.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea
proiectului “MODERNIZAREA, RENOVAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL IN SAT
ROSIORI, COMUNA ROSIORI, JUDETUL BIHOR”, com. ROSIORI, jud. BIHOR, în baza contractului
de finanțare nerambursabilă nr. C0760CN00021760500144/14.08.2018, și actele adiționale ulterioare, în
favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.;
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredințează Primarul comunei Roșiori și
Compartimentul financiar-contabil al primăriei.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori,
Instituția Prefectului - Județul Bihor, Compartimentul financiar-contabil și se aduce la cunoștință publică
prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet
www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE” precum și afișare la
afișierul primăriei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………
Roboș Gavril

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………
Varga Sandor

Hotărârea a fost adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11
prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.

consilieri

