
ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILruL LOCAL LOPADEA NOUA

HOTARAREA Nr. 2812017
Privind aprobarea scrisorii de garantie pentru garantarea avansului in cadrul

proiectului de investitii
,,Reabilitarea, modernizarea pi dotarea Ciminului cultural Lopadea Nou6"

Consiliul local al comunei Lopadea Nouajudetul Alba ales in bazaHotarartii nr. 29 din
24.06.2016, intrunit in sedinta ordinara in data de28.06.2017
Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei LOPADEA NOUA, jud. Alba la
Proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA
IFN in valoare de 334.560,00 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului in valoare
de 334.560,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat
"Reabilitarea, modemizarea gi dotarea cdminului cultural Lopadea Noud" in localitatea Lopadea
Nouq com. Lopadea Nou5, jud. Alba, inbaza contractului de finantare nerambursabila nr.
C0760CN00031570100176/22.09.2016 si actele aditionale ulterioare, in favoarea Agenliei
pentru Finanfarea Investi;iilor Rurale.

- OUG w.79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea sbsortiei fondurilor
europene;

- HG nr.i262/2009 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG w.7912009
cu modificarile ulterioare.

Avizul favorabil al comisiei buget finante si cultura din cadrul consiliului local
In temeiul dispoziliilor art.36 alin.l,2.lit.b.si art.45(2) din Legea Administraliei Publice Locale

w.2l 512001. republicata, cu modifi cdrile si completdrile ulterioare.

OTARASTE:

Art.l. Se aproba solicitarea unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de
334.560,00 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului in valoare de 334.560,00 lei
din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "Reabilitarea,
modernizarea qi dotarea ciminului cultural Lopadea Noud" in localitatea Lopadea Noud, com.
Lopadea Noud, jud. Alba, in baza contractului de finantare nerambursabila nr.
C0760CN00031570100176122.09.2016 si actele aditionale ulterioare, in favoarea Agenlieipentu
Finantarea Investitiilor Rurale.
Art.2. Primarul comunei Lopadea Noud, jud. Alba va duce la indeplinire prevederile prezentei
HOTARARI
Hotararea a fost adoptata cu un numar de I I voturi favoribil valabil exprimate din totalul de l1
consilieri in functie si I I consilieri prezenti
Prezenta hotarare se comunica:
Primarului comunei Lopadea Noua
Institutiei Prefectdlui Judetul ui Alba
Fondului de garaniare a Creditului rural - IFN
Serviciului contabilitate

Lopadea Noua 28.06.201
Presedinte de $edinta,

Consilier GROZAV SORIN
Contrasemneaza,
Secretar, BOLEA ANA


