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HOTĂRÂREA Nr.54
din 11 mai 2017
privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN în valoare
de 1.700.000 lei ,în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului în valoare de 1.700.000
lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Amenajare
infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, judetul Arad”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ
EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 11 MAI 2017
Având în vedere,
- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, întegistrată cu nr.1422/10.05.2017;
- referatul de specialitate înregistrat sub nr.1423/10.05.2017;
- prevederile art.4 avansuri din contractul de finanțare nr.C 00430A000011550200003/25.10.2016
încheiat între AFIR și Comuna Socodor și a actelor adiționale ulterioare;
- prevederile art.61 alin(1) din Legea nr.273/2016 privind finanțele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin (4) lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Votul exprimat în unanimitate de către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11 în
funcţie.
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.b), art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă solicitarea unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN în valoare de
1.700.000 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului în valoare de 1.700.000 lei
reprezentând 38,53% din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat
“Amenajare infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad“ în localitatea
Socodor, com.Socodor, jud.Arad, în baza contractului de finanțare nerambursabilă
nr.C00430A000011550200003/25.10.2016 şi ale actelor adiționale ulterioare, în favoarea Agenţiei
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.
Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi FNGCIMM SA IFN ,se duce la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu
Instituţia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.
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