ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA ZIMBOR

CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NT.22

din 15 iunie 2017
privind aprobarea valorii de investitie gi solicitarea Scrisorii de garantare de la
, FNGCIMM SA IFN , in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat
"Modernizare strizi si drum comunal DC58, reabilitare poduri in comuna Zimbor, jud.
Salaj"
Consiliul Local al Comunei Zimbor, judetul Salaj, intrunit in gedintd ordinari de lucru in
exercitarea atributiilor sale legale;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Zimbor inregistrata sub nr: 1765 din 12.06.2017
privind aprobarea aprobarea valorii de investilie 9i solicitarea Scrisorii de garantare de la
FNGCIMM SA lFN, in vederea.garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "Modernizare strizi si drum

comunal DC58, reabilitare poduri in comuna Zimbor, jud. Salaj"
- Avizul nr. 1766 din 12.06.2017 al Comisiilor de specialitate al Consiliului local al comunei
Zimbor gi Raportul nr. 1767 din 12.06.2017 al Compartimentului de specialitate al Primiriei

comunei Zimbor,
-solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.815.570,00 lei, in
vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.815.570,00leidin fondurile nerambursabile
pentru implementarea proiectului intitulat"Modernizare strdzi si drum comunal DC58,
reabilitare poduri in comuna Zimbor, jud. Salaj", in baza contractului de finantare
nerambursabila nr. C0720RN00011663300111/06.06.2017, in favoarea Agentiei de Plati pentru
Dezvoltare Rufala si PescuiV Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.
- ln baza art. 36 alin. (4), lit. ,,b" din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
ln temeiul prevederilor arl. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 privind administratia publica locala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba valoarea de investilie a proiectului intitulat ,,Modernizare strazi si drum
comunal DC 58, reabilitare poduri in comuna Zimbor,jud. Salaj" in Comuna Zimbor, Judetul Salaj,
cu o valoare totala de 5.800.851,07 lei din care: 4.53f-92V,37lei valoare eligibila si 1.261.923,70 lei

valoare neeligibila, in baza contractului de finantare nerambursabila

nr.

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale;
Art.2. Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare
de 1.815.570,00 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.815.570,00 lei din
fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat ,,Modernizare strazi si drum
comunal DC 58, reabilitare poduri in comuna Zimbor,jud. Salaj" in Comuna Zimbor, Judetul Salaj,
in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720RN0001166330011116.6.n17 incheiat cu
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.
Art. 3. Consiliul Local al comunei Zimbor il mandateazd pe primarul comunei Zimbor,
Muregan Gabriel, si incheie gi sd semneze toate actele gi documentele necesare de-a lungul
deruldrii contractirii Scrisorii de garan(ie.
C0720RN000116633001111ffi-6.2017incheiat

cu

CONTRASEMNEAZA

setneirn Corvrunn
COZMA MARIANA

