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PROIECT DE HOTARARE Nr.19/ 23.07.2021 

 

Privind :   prelungirea pana la data de 08.11.2022 a Scrisorii de Garantie nr. 272/04.07.2017 

de la FNGCIMM S.A. – IFN in valoare de 4.397.237,52 lei destinata acoperirii in proportie de 

100% a avansului de 4.397.237,52 lei conform Contractului de finantare nerambursabila nr. 

C0720AN00031533600606 din 24.10.2016 si actele aditionale ulterioare incheiate cu AFIR                       

                  Consiliul local al comunei Silistea Gumesti,judetul Teleorman ,  intrunit in  sedinta  ordinara 
de lucru in data de  30 IULIE 2021 , avand in vedere:  

          -   Referatul de aprobare înregistrat la nr.  2737 din 22.07.2021 a Primarului comunei Silistea 

Gumesti,judetul Teleorman . 

-    Raportul  cu nr.  2736 din data de 22.07.2021   intocmit de  Dl.viceprimar- Zaharia Ionel                    

prin care propune prelungirea pana la data de 08.11.2022 a Scrisorii de Garantie nr. 
272/04.07.2017 de la FNGCIMM S.A. – IFN in valoare de 4.397.237,52 lei destinata 
acoperirii in proportie de 100% a avansului de 4.397.237,52 lei conform Contractului de 
finantare nerambursabila nr. C0720AN00031533600606 din 24.10.2016 si actele aditionale 
ulterioare incheiate cu AFIR.          

-   Potrivit prevederilor Legii  nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor  
normative, republicată și actualizată,      

- Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate, 

      In temeiul art. 129 alin. (1 ) alin. 2 lit .b şi  alin. 4  lit. ,,d,, si  ,,e,,  şi  art. 139 alin. (3 ) 

litera ,, d ,,   din O.U.G.  nr. 57/2019 Codul administrativ 

 

CONSILUL LOCAL AL COMUNEI   

HOTARASTE: 

 

Art. 1. Se aproba solicitarea de prelungire  pana la data de 08.11.2022 a Scrisorii de Garantie 

nr. 272/04.07.2017 de la FNGCIMM S.A. – IFN in valoare de 4.397.237,52 lei destinata 

acoperirii in proportie de 100% a avansului de 4.397.237,52 lei conform Contractului de 

finantare nerambursabila nr. C0720AN00031533600606 din 24.10.2016 si actele aditionale 

ulterioare incheiate cu AFIR. 

Art. 2. Se aproba plata unui comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie 

acordata de Fondul  National de  Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii 

S.A- IFN. 

Art. 3. Prezenta hotarare se va comunica  

- Primarului comunei in vederea ducerii la indeplinire 

- FNGCIMM SA IFN  

- Instituției Prefectului –Judetul Teleorman  

                            Initiator Proiect ,                           

                   Primar, NICULAE STELIAN   

                                                                                                           Avizat   pentru legalitate ,                                                                                                           

                                                                Ptr. Secretar general UAT  Silistea Gumesti, 

                                                             Popa Florica                                                          

 


