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H O T Ă R Â R E A  Nr. 34 

Din 30 IUNIE 2020 

 

privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanție de la Fondul Național de 

Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA-IFN pentru proiectul cu titlul 

”MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA NUSFALAU (SATELE NUSFALAU SI 

BILGHEZ), JUDETUL SALAJ” 

 

Având în vedere temeiul juridic, respectiv: 

-Referatul de aprobare ca instrument de prezentare  și motivare a proiectului de hotărâre 

inițiat de primarul comunei în baza solicitării de prelungire pana la data de 25.05.2021 a Scrisorii 

de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 655/03.10.2017 in suma de 1.588.650,00 lei in vederea 

garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 1.588.650,00 lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului ”MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA 

NUSFALAU (SATELE NUSFALAU SI BILGHEZ), JUDETUL SALAJ” com. Nusfalău, jud. 

Salaj, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720RN00011763300319/23.08.2017, 

si actele aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale; 

-Raportul compartimentului de achiziții publice  

-prevederile art. 121 alin (1) și alin (2) din Constituția României, revizuită 

-prevederile art. 9 din Cata europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin legea nr. 199/1997 

-prevederile art. 7 alin (2) din Codul civil 

-prevederile art. 129 alin. (2) lit. c)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- prevederle art. 139 alin. (3) potrivit căruia cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este  

majoritarea absolută; 

 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

adoptă următoarea, 

                H O T A R A S T E: 

 

Art.1. Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 25.05.2021 a Scrisorii de garantie 

de la FNGCIMM SA IFN nr. 655/03.10.2017 in suma de 1.588.650,00lei in vederea garantarii in 

procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 1.588.650,00 lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului ”MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA 

NUSFALAU (SATELE NUSFALAU SI BILGHEZ), JUDETUL SALAJ” com. Nusfalau, jud. 

Salaj, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720RN00011763300319/23.08.2017, 

si actele aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale; 

 

Art. 2. Se aproba plata unui comision  de garantare in valoare de 0,05% pe luna din valoarea 

scrisorii de garantie, stabilit prin  Ordin MADR nr. 1/2017. 
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