România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 32
din 03 mai 2012
Privind aprobarea solicitării unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN
în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de până la 50,00 % din fondurile
nerambursabile pentru implementarea proiectului integrat “Modernizare străzi comunale,
construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi
promovării specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea
drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat din fonduri FEADR prin
programul PNDR măsura 3.22.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere necesitatea garantării obligaţiilor de plată a avansului de până la
49,96% din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului integrat
“Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi
echipamente destinate conservării şi promovării specificului local şi moştenirii culturale,
achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş” în
localitatea NĂDRAG, com. NĂDRAG, jud. Timiş, în baza contractului de finanţare
nerambursabilă nr. C322010953700081/31.12.2010 şi actelor adiţionale nr. 1/14.02.2012,
nr. 2/17.04.2012 şi nr.3 /03.05.2012, în favoarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit.
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate.
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art. 36 al. (4) lit. d) din Legea nr. 215 / 2001 republicată
privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 al.(2) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind
administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă solicitarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN
în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de până la 50,00 % din fondurile
nerambursabile pentru implementarea proiectului integrat “Modernizare străzi comunale,
construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi
promovării specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea
drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş” în localitatea NĂDRAG, com. NĂDRAG,
jud.
Timiş,
în
baza
contractului
de
finanţare
nerambursabilă
nr.
C322010953700081/31.12.2010 şi actelor adiţionale nr. 1/14.02.2012, nr. 2/17.04.2012 şi
nr.3 /03.05.2012 la contract, în favoarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi
Pescuit.
Art. 2 Primarul comunei Nădrag va duce la îndeplinire prevederile prezentei.
Art. 3 Prezenta hotărâre anulează Hotărârea nr. 23/10.04.2012 a Consiliului local
al Comunei Nădrag
Art. 4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică :
Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş .
Primarului comunei Nădrag
Consilier juridic
Afişare.
Preşedinte şedinţă
Juşca Petru
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian

