
 

 

 

 

 

  HOTĂRÂREA Nr.120 din 27 decembrie 2019 

privind aprobarea prelungirii până la data de 15.07.2020 a Scrisorii de Garantare nr.138/14.06.2017 de 

la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 600.000,00 lei,  în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului 

de 600.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Construire 

grădiniță cu program normal în comuna Socodor, județul Arad” 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad,CIF 3519330, întrunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27 decembrie 2019 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 3591/20.12.2019  a  primarului  comunei Socodor privind solicitarea de 

prelungire a Scrisorii de Garanție de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 600.000,00  lei în vederea 

garantării obligațiilor de plată a avansului de 600.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru 

implementarea proiectului intitulat „Construire grădiniță cu program normal în comuna Socodor, județul 

Arad", în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr.C0720EN00011550200099/ 30.12.2016 și 

acte adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

- analizând referatul de specialitate înregistrat sub nr.3592 din 20.12.2019  întocmit de către secretarul 

comunei Socodor și de către doamna Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate în cadrul 

Compartimentului financiar contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Socodor; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor; 

- prevederile contractului de finanțare nerambursabilă nr.C0720EN00011550200099/30.12.2016 și acte 

adiționale ulterioare; 

- prevederile art.129 alin.(1), alin.2 lit.b) și alin. (4) lit.a), lit.d) și lit.e) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

Votul exprimat  de  către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din care toți cei 

11 consilieri au votat ”pentru”, 

În temeiul art.139 alin.(3) lit.d) și art.196  alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  

nr.57/2019 privind  Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 
Art.1: Se aprobă solicitarea prelungirii până la data de 15.07.2020 a Scrisorii de Garantare nr.138/ 

14.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 600.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de 

plată a avansului de 600.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului 

intitulat: „Construire grădiniță cu program normal în comuna Socodor, județul Arad ", în baza 

contractului de finanțare nerambursabilă nr.C0720EN00011550200099/30.12.2016 și acte adiționale 

ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 

Art.2: Primarul Comunei Socodor, județul Arad va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

Hotărâri.  

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al UAT Socodor, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe, 

se duce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi 

se comunică cu Instituţia Prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 
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