
România                                                                                                                                                                              
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                 
Consiliul Local                                                                                                                                                  
                                                                  HOTĂRÂREA nr. 44 

           din 01.08.2014  
 

              Privind aprobarea solicitării unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 
313.500 lei  în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului în valoare de 285.000 lei din fondurile 
nerambursabile pentru implementarea proiectului integrat intitulat  „Înfiinţarea centrului local de informare 
turistica şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în Comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat din fonduri 
FEADR prin programul PNDR măsura 3.13. 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere referatul domunlui primar Muntean Liviu privind solicitarea de prelungire a 
Scrisorii de Garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 313.500 lei in vederea garantarii obligatiilor de 
plata a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului „Înfiinţarea centrului local de 
informare turistica şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în Comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat din 
fonduri FEADR prin programul PNDR măsura 3.13 , in baza contractului de finantare nerambursabila 
nr.C313011053700009/05.05.2011 si a actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale si  Pescuit, 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
              În temeiul prevederilor art. 36 al. (4) lit. b) 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;     
                                           

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

            Art. 1  Se aprobă solicitarea unei prelungirii pina la data de 05.02.2015,  a Scrisorii de garantare de la 
FNGCIMM SA IFN in valoare de 313.500 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 
285.000 lei , din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Înfiinţarea centrului local de 
informare turistica şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în Comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat din 
fonduri FEADR prin programul PNDR măsura 3.13., in baza contractului de finantare nerambursabila 
nr.C313011053700009/05.05.2011 si a actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale si  Pescuit, 
 

Art. 2 Primarul comunei Nădrag va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
            Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică : 
                         Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
                         Primarului comunei Nădrag 
                         Consilier juridic 
                         Afişare.                                                                                                         
                                                                                                            Preşedinte de sedinta, 
           UNGUR VASILE 
      
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
 
 
 


