
România                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Judeţul Timiş 

Comuna Nădrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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HOTĂRÂREA nr. 21 

din 11 mai 2021 

 

           Privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanţie nr. 503/ 30.08.2017 de la 

FNGCIMM SA IFN în valoare de  380.000,00 lei în vederea garantării obligaţiilor de plată a 

avansului de  380.000,00  lei din fonduri nerambursabile, pentru implementarea proiectului „ 

Modernizarea, renovarea şi dotarea Căminului Cultural din localitatea Crivina, comuna 

Nădrag, judeţul Timiş ” finanţat prin FEADR în cadrul programului PNDR 2014 - 2020 “. 

 

             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 

            Avand în vedere că din cauza prelungirii, din motive întemeiate, a perioadei estimate 

de execuţie a proiectului a devenit necesară solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garanție nr. 

503/ 30.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 380.000,00  lei în vederea garantării 

obligațiilor de plata a avansului de 380.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru 

implementarea proiectului intitulat: „ Modernizarea, renovarea şi dotarea căminului cultural 

din localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul Timiş ", în baza contractului de finanţare 

nerambursabilă nr.  C0760CM00031553700127/30.12.2016 - cod contract PNDR 2014 – 2020 

şi a actelor adiţionale ulterioare, în favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.  

              Având în vedere referatul nr. 866/07.05.2021 al primarului comunei Nădrag – iniţiator 

al proiectului de hotărâre; 

              Având în vedere referatul  nr. 867/ 07.05.2021 al compartimentului de specialitate;  

              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

              În temeiul prevederilor art.129  alin. (1)   alin.( 2)  lit. b) şi alin. (4) lit. d) şi lit. e) şi 

art.139 alin. (3) litera d)  din OUG nr. 57/2019  Codul  administrativ; 

             În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

            Art. 1 Se aprobă solicitarea prelungirii până la data de 15.07.2022  a Scrisorii de 

Garanţie nr. 503/ 30.08.2017  de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 380.000,00  lei,  în 

vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de 380.000,00 lei  din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „ Modernizarea, renovarea şi 

dotarea căminului cultural din localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul Timiş ", în baza 

contractului de finanţare nerambursabilă nr. C0760CM00031553700127/30.12.2016 - cod 

contract PNDR 2014 – 2020 şi a actelor adiţionale ulterioare, în favoarea Agenției pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale. 

            Art. 2  Se însărcinează primarul Comunei  Nădrag , jud. Timiș  cu ducerea la îndeplinire 

a prevederilor 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 

- FNGCIMM SA IFN 

- Contabilitate 

- Afişare.  

                                                                                                     Preşedinte şedinţă 

                                                                                              Surd Nicolae Alexandru 

     Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara 

 

     Consilier juridic : Wagner Marian 


