
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 100 
                                                Din 19 MAI 2020 
 
        Privind aprobarea valorii de investiție a proiectului ”Consolidare, reabilitare și modernizare 
                                              Cămin Cultural Turnu și amenajare curte” 
 
 
         Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 19.05.2020.                  
         Având în vedere: 
       -Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr.24279/18.05.2020, 
       -Raportul de specialitate al doamnei Velici Monica, administrator public, 
       -Proiectul de investții”Consolidare, reabilitare și modernizare Cămin Cultural Turnu și  
         amenajare curte”, cu o valoare totală de 1.526.857,88 lei, 
       -Contractul de lucrări nr.5/4310 din 12.02.2020, încheiat cu SC Activo Construct Vest SRL, 
       - Prevederile  art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b) și alin.(4), lit.d) și lit.e) din O.U.G. nr.  
         57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 
       -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
       -Votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 15 consilieri.   
       - In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019  
         privind Codul administrativ, 
                                                                   HOTĂRĂŞTE: 
  
        Art.1. Se aprobă valoarea de investiție a proiectului ”Consolidare, reabilitare și modernizare 
        Cămin Cultural Turnu și amenajare curte” de 1.526.857,88 lei din care: 931.767,30 lei valoare 
        eligibilă și 595.090,58 lei valoare neeligibilă, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr.  
        C1920074C202950202607/21.02.2020 încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 
        Art.2. Se aprobă solicitarea unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN în valoare de  
        373.080 lei în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 373.080 lei din fondurile  
        nerambursabile în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr.  
        C1920074C202950202607/21.02.2019 încheiat cu Agenția pentru Finanțarea investițiilor  
        Rurale. 
        Art.3.Se aprobă plata unui comision de garantare în valoare de 0.05% pe lună din valoarea  
         scrisorii de garanție conform Ordin nr.21/2020. 
        Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Velici 
        Monica, administrator public şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Doamna Velici Monica, administrator public. 
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