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HOTĂRÂREA NR. 52 

din 13.09.2019 

 

privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție de la FNGCIMM 

 SA IFN in valoare de 3.703.913,40 lei in vederea garantarii obligatiilor de  

plata a avansului de 3.367.194,00   lei din fonduri nerambursabile pentru 

implementarea proiectului intitulat „Proiect integrat: înființare canalizare  

menajeră și stație de epurare, extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în 
localitatea Beliu, îmbunătățirea rețelei de străzi, reabilitare cămin cultural și 

 înființare de centru de zi de tip after school în comuna Beliu, județul Arad” 
 

Consiliul Local Beliu, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată, 
Avand in vedere: 

 

- referatul nr. 4503/ 12.09.2019 al domnului primar privind solicitarea de prelungire a 

Scrisorii de Garanție de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 3.703.913,40  lei in 
vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de 3.367.194,00 lei din fonduri 
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Proiect integrat: înființare 
canalizare menajeră și stație de epurare, extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în 
localitatea Beliu, îmbunătățirea rețelei de străzi, reabilitare cămin cultural și înființare 
de centru de zi de tip after school în comuna Beliu, județul Arad", in baza contractului 
de finatare nerambursabila nr.  C322010950200036/19.11.2015 – cod contract PNDR 

2007 – 2013, C0720000T210950200036/19.11.2015 - cod contract PNDR 2014 – 2020 

si a actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor 

Rurale. 

- Proiectul de hotarare din  12.09.2019 privind solicitarea de prelungire a Scrisorii de 

Garanție de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 3.703.913,40  lei in vederea garantării 
obligațiilor de plata a avansului de 3.367.194,00 lei din fonduri nerambursabile pentru 
implementarea proiectului intitulat: „Proiect integrat: înființare canalizare menajeră și 
stație de epurare, extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Beliu, 
îmbunătățirea rețelei de străzi, reabilitare cămin cultural și înființare de centru de zi de 
tip after school în comuna Beliu, județul Arad", in baza contractului de finatare 
nerambursabila nr.  C322010950200036/19.11.2015 – cod contract PNDR 2007 – 2013, 

C0720000T210950200036/19.11.2015 - cod contract PNDR 2014 – 2020 si a actelor 

aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 
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   In temeiul prevederilor art.129  alin.(1), alin.2 lit.b şi alin.4 lit.„d„ şi „e„ şi art.139 alin. 

(3) litera „d„ din O.U.G. nr. 57/2019  Codul  administrativ,      CONSILIUL LOCAL BELIU, 

întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată: 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art. 1.   Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 19.11.2020  a Scrisorii 

de Garantie de la  FNGCIMM SA IFN in valoare de 3.703.913,40  lei, în vederea 

garantării obligatiilor de plata a avansului de 3.367.194,00 lei  din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Proiect integrat: înființare 
canalizare menajeră și stație de epurare, extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în 
localitatea Beliu, îmbunătățirea rețelei de străzi, reabilitare cămin cultural și înființare 
de centru de zi de tip after school în comuna Beliu, județul Arad", in baza contractului 
de finatare nerambursabila nr.  C322010950200036/19.11.2015 – cod contract PNDR 

2007 – 2013, C0720000T210950200036/19.11.2015 - cod contract PNDR 2014 – 2020 

si a actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor 

Rurale. 

Art. 2.  Primarul Comunei  Beliu , jud. Arad  va duce la indeplinire prevederile 

prezentei HOTARARI.  

Art.3.  Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Comunei Beliu, 
conform art.197, al.1,2,4 ale OUG  57/03.07.2019 cu  : 

  - Instituţia Prefectului- judeţul Arad; 
  - Primarul comunei Beliu; 

  - menegerul de proiect pe Măsura 322, 
           - FNGCIMM SA IFN, 

 

 

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                         consilier                                                       secretarul comunei Beliu 

          MIHOC AURELIAN DAN                                              BIRĂU ANA-MARIA 

 


