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HOTĂRÂREA   Nr.77 
din 08.09.2017 

 privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de Garantare de la   FNGCIMM SA IFN  in 

vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru 
implementarea proiectului intitulat: “Amenajare drumuri agricole în comuna Vladimirescu, judeţul 

Arad”   
 

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad, 
Avand in vedere: 

- referatul nr.10323/08.09.2017 al domnului secretar privind solicitarea de prelungire a Scrisorii 
de Garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  1.800.690,10  lei in vederea garantarii 

obligatiilor de plata a avansului de 1.636.991,00 lei din fonduri nerambursabile pentru 
implementarea proiectului intitulat “Amenajare drumuri agricole în comuna Vladimirescu, 

judeţul Arad”, in baza contractului de finatare nerambursabila nr.  
C0430A00T211150200028/19.11.2015 si a actelor  aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei 

pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

- Expunerea de motive a d-nului primar nr.10324/08.09.2017 privind solicitarea prelungirii 
Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  1.800.690,10  lei in vederea 

garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.636.991,00   lei din fonduri nerambursabile 
pentru implementarea proiectului intitulat “Amenajare drumuri agricole în comuna 

Vladimirescu, judeţul Arad”, in baza contractului de finatare nerambursabila nr.  

C0430A00T211150200028/19.11.2015  si a actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei 
pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

- votul de  14 voturi pentru, exprimat în şedinţa de indata din 08.09.2017 de Consiliul local al 
comunei 

In temeiul dispozitiior art.34.(4), lit. b) din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 19.11.2018  a Scrisorii de 
Garantare de la   FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.800.690,10 lei,  in vederea garantarii 
obligatiilor de plata a avansului de 1.636.991,00  lei din fondurile nerambursabile pentru 
implementarea proiectului intitulat: “Amenajare drumuri agricole în comuna Vladimirescu, judeţul 
Arad”  in baza contractului de de finantare nerambursabila nr. C0430A00T211150200028 
/19.11.2015  si a actelor aditionale ulterioare,  in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor 
Rurale. 

 
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredinţează primarul comunei 

Vladimirescu şi Biroului de Urbanism din cadrul Primariei Vladimirescu. 

Prezenta hotarare se comunică cu : 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad 

- primarul comunei Vladimirescu  
- Biroului de Urbanism din cadrul Primariei Vladimirescu 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               Contrasemnează, 

                      CRISAN CRISTIAN                                                            SECRETAR 
                                                                                                            OVIDIU TANASĂ 
                     
            …………………………….………………..                                                                                       
                                                                                                    …………………………….……..     
R.D.: T.O 


