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HOTĂRÂREA NR. 97. 
din 14.10.2019. 

privind  aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 357/ 27.07.2017 de la 
FNGCIMM SA IFN in valoare de  716.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului 

de  716.000,00   lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat –  
„ Modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din localitatea Zerind, județul 

Arad ” 
CONSILIUL LOCAL ZERIND,JUDEŢUL ARAD intrunit in sedinta ordinara din data de 14.10.2019. 
Avand in vedere: 

- referatul de aprobare nr.1752/14.10.2019  al domnului Primar privind solicitarea de prelungire a Scrisorii 
de Garanție nr. 357/ 27.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 716.000,00  lei in vederea 
garantării obligațiilor de plata a avansului de 716.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru 
implementarea proiectului intitulat: „Modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din 
localitatea Zerind, județul Arad ", in baza contractului de finatare nerambursabila nr.  
C0760CN00031550200121/22.12.2016 - cod contract PNDR 2014 – 2020 si a actelor aditionale 
ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

- Proiectul de hotarare din 08.10.2019.  privind solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garanție nr. 357/ 
27.07.2017  de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 716.000,00  lei in vederea garantării obligațiilor de 
plata a avansului de 716.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului 
intitulat: „Modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din localitatea Zerind, județul Arad ", in 
baza contractului de finatare nerambursabila nr.  C0760CN00031550200121/22.12.2016 - cod contract 
PNDR 2014 – 2020 si a actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor 
Rurale. 

- Raportul comisiilor de specialitate al Consiliului local Zerind prin care se acorda aviz favorabil 
proiectului de hotarare; 

-  Raportul compartimentului financiar-contabil al Primariei Comunei Zerind; 
- Numarul voturilor exprimate ale consilierilor 8 voturi ,,pentru,, astfel exprimat de catre cei 8 consilieri 

prezenti,din totalul de 9 consilieri locali in functie, 
              In temeiul prevederilor art.129  alin. (1)    alin. 2  lit. b şi alin. 4 lit. „d„ şi „e„ ;art.133 alin.(1); art.139 
alin. (3) litera „d„  din O.U.G. nr. 57/2019  Codul  administrativ, 
 

H O T A R A S T E: 
Art. 1 Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 06.01.2021  a Scrisorii de Garantie nr. 
357/ 27.07.2017  de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 716.000,00  lei,  in vederea garantarii 
obligatiilor de plata a avansului de 716.000,00 lei  din fondurile nerambursabile pentru 
implementarea proiectului intitulat: „Modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din 
localitatea Zerind, județul Arad ", in baza contractului de finatare nerambursabila nr 
C0760CN00031550200121/22.12.2016 - cod contract PNDR 2014 – 2020 si a actelor aditionale 
ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 
Art. 2  Primarul Comunei  Zerind , jud. Arad  va duce la indeplinire prevederile prezentei 
HOTARARI.  

             Art. 3 -.-Prezenta  se  comunica  Institutiei Prefectului Judetului  Arad si Compartimentului  financiar-               
              contabil al Primariei Zerind . 
                                    PREŞEDINTE                                                     Contrasemneaza,SECRETAR GENERAL  
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