
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
coMUNA NApRanna
CONSILIUL LOCAL

norAnAREA ,r. /q
din 26 FEBRUARIE 2021

Privind aprobarea valorii de investitie qi aprobarea scrisorii-de garantare pentru proiectul
,,INFIINTARE CASA DE CEREMONII FUNERARE iN T,oc. CHEUD, CoM.

NAPRADEA, JUDETUL SALAJ,

Consiliul Local al Comunei N6pradea, Judetul SALAJ
Av6nd in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei NAPRADEA, jud. Salaj rr. 1252 din

25.02.2021 privind aprobarea:
-valorii de investilie a proiectului intitulat ,,tNFIINTARE CASA DE CEREMONII

FITNERARE iN roc.cHEUD, Corrrr. NAPRADEA, JUDETUL SALAJ" cu o valoare totala de
338.478,56lei din care:239.150,00 lei valoare eligibila si 99.328,56 lei valoare neeligibila, inbaza
contractului de finantare nerambursabila nr. c 1920074x220763307577

-solicitarii unei Scrisori de garantie de la FGCR If,'N SA in valoare de 114.792,00 lei in
vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1t4.792,00 lei din fondurile rerarnbursabile in
baza corrtractului de finantare nerambursabila nr. C t920074X220763307577.

- Raportul compartimentului de specialitate nr. 1220 din24.02.2021
-Ydzdndavizul favorabil al Comisiei de specialitate
- Avand in vedere prevederile art.l29 si art. 139 din OUG nr.5712019 privind Codul

administrativ;
- in temeiul art 196. Alin (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernul ui nr 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modifi cdrile qi complet6rile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.l. Se aproba valoarea de investi(ie a proiectului cu o valoare totala de 338.478,56 lei din
carc: 239.150,00 lei valoare eligibila si 99.328,56 lei valoare neeligibila, in baza contractului de
fi nantare nerambursabila nr. C 192007 4X2207 63307 57 7

Art.2.Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantie de la FGCR IFN SA in valoare de
114.792,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1 14.792,00lei din fondurile
nerambursabile inbaza contractului de finantare nerambursabila nr. C 1920074X220763307577 .

Art. 3.Se aproba plata unui comision de garantare in valoare de 0,05o/o pe luna din valoarea
scrisorii de garantie, stabilit prin OrdinMADR nr.ll20l7.

{ft. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri
primarul Comunei NAf Raofa;

Aft. 5. Prezenta hotdrdre se comunicd la:
- Institulia Prefectului Jude(ului Sdlaj;
- CRFIR 6 Satu Mare
- Direclia General6 a Finanlelor publice;
- Dosar hotdr0ri;
- Primarul comunei;
- Locuitorii comunei.

se imputerniceqte dl. FODOR VASILE,

PRE$EDINTE DE $EDINTA
BUDA VICTOR

, htd"t\
CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI


