
R O M A N I A  

JUDETUL ARAD  

COMUNA USUSAU  

CONSILIUL LOCAL  

 

   P R O I  E C T   D E   H O T Ă R Â R E  

din  

19 FEBRUARIE 2015 

Privind aproba solicitarea prelungirii pana la data de 21.06.2015 a Scrisorii de Garantare de la   

FNGCIMM SA IFN 

 

CONSILIUL LOCAL USUSAU, jud. Arad   ales    in    baza    Hotărârii nr.3/29.06.2012 întrunit 

in Sedinţa De Indata din data de 20.02.2015 

Avand in vedere: 

- Referatul nr. 578/19.02.2015 al domnului primar privind solicitarea de prelungire a Scrisorii de 

Garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 646.516,20  lei in vederea garantarii obligatiilor 

de plata a avansului de 587.742 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului 

intitulat “Refacere si modernizare infrastructura rutiera in comuna Ususau”, in baza contractului de 

finatare nerambursabila nr. C   322D011150200052/21.06.2012   si acte aditionale ulterioare, in 

fovoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

- Proiectul de hotarare din 19.02.2015 privind solicitarea prelungirii Scrisorii de garantie de la 

FNGCIMM SA IFN in valoare de 646.516,20    lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a 

avansului de 587.742    lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat 

“Refacere si modernizare infrastructura rutiera in comuna Ususau”, in baza contractului de finatare 

nerambursabila nr.  C   322D011150200052/21.06.2012  si acte aditionale ulterioare, in fovoarea 

Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

- Raportul de avizare al compartimentului de specialitate reprezentat de D-l MIRESCU VASILIE – 

secretarul comunei Ususau; 

- Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Prevederile art.121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO, partea I, nr. 

767/31.10.2003, 

 

        In temeiul art. 45 (2)  lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL USUSAU, adopta prezenta: 

 

HOTARARE 

 

 Art. 1 Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 21.06.2015 a Scrisorii de Garantare de la   

FNGCIMM SA IFN in valoare de 646.516,20   lei,  in vederea garantarii obligatiilor de plata a 

avansului de 587.742 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: 

“Refacere si modernizare infrastructura rutiera in comuna Ususau”  in baza contractului de de 

finantare nerambursabila nr. C 322D011150200052/21.06.2012   si actelor aditionale ulterioare,  in 

favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei HOTĂRÂRI se incredinteaza D-l TOLE FLORIN 

Primarul comunei USUSAU judetul ARAD. 

  Art.3 Prezenta  hotarare se comunica cu : 

- Institutia Prefectului  judeţului Arad – Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic, Relatii 

Publice si Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 

- D-l TOLE FLORIN - Primarul comunei USUSAU judetul ARAD 

- FNGCIMM SA IFN. 

 

INTOCMIT PRIMAR,                                        AVIZAT LEGALITATEA SECRETAR, 

                      ȚOLE FLORIN                                                          MIRESCU VASILIE 


