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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 403/30.07.2018 de la 

FNGCIMM SA IFN în valoare de 676.662,00 lei în vederea garantării obligațiilor de plată 
avansului de 676.662,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea 

proiectului ,,DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN COMUNA ȚEȚCHEA, JUDEȚUL 
BIHOR” 

 
 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr. 5380 din 24.09.2021, a proiectului de hotârâre privind 

aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 403/30.07.2018 de la FNGCIMM SA 
IFN în valoare de 676.662,00 lei în vederea garantării obligațiilor de plată avansului de 
676.662,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului ,,DOTAREA 
CĂMINELOR CULTURALE DIN COMUNA ȚEȚCHEA, JUDEȚUL BIHOR”, 

Raportul de specialitate a compartimentului cu atribuții în domeniul financiar – 
contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Țețchea  privind 
solicitarea de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 403/30.07.2018 de la FNGCIMM SA IFN 
în valoare de 676.662,00 lei în vederea garantării obligațiilor de plată avansului de 
676.662,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului ,,DOTAREA 
CĂMINELOR CULTURALE DIN COMUNA ȚEȚCHEA, JUDEȚUL BIHOR”, în baza 
contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0760CN00021760500146/22.06.2018 – cod 
contract PNDR 2014 – 2020 cu modificările și completările ulterioare, în favoarea Agenției 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, înregistat cu nr. 5382 din 24.09.2021. 

Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei 
Țețchea, 

Văzând votul consilierilor în funcție, prezenți 11 din totalul de 13 în funcție, 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) și e), art. 139 

alin. (3) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
          Consiliul local al comunei  Țețchea ,  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art. 1. Se aprobă solicitarea prelungirii până la data de 22.12.2022 a Scrisorii de 

granție nr. 403/30.07.2018 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 676.662,00 lei, în vederea 
garantării obligațiilor de plată a avansului de 676.662,00 lei din fondurile nerambursabile 
pentru implementarea proiectului ,,DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN COMUNA 
ȚEȚCHEA, JUDEȚUL BIHOR”, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 
C0760CN00021760500146/22.06.2018 – cod contract PNDR 2014 – 2020 cu modificările și 
completările ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 
 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
Comunei Țețchea. 



 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, cu: 

- Instituţia Prefectului, judeţul Bihor; 
- Primarul Comunei Țețchea; 
- Compartimentul financiar contabil; 
- Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local; 
- La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local. 

 
 
 
 
 
 

 
                        

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
      Maria – Otilia Ștef                                                        Secretar general, 

                                                                                                  Janett – Gabriela Covrig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 82 din 24 septembrie 2021 

 Total consilieri în funcție: 13 
 Consilieri prezenți: 11 
 Vot: 11 voturi ,,Pentru”  


