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HOTĂRÂREA  NR. 77 
din 21.08.2017 

 
privind aprobarea solicitării unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN 

 
       Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit în ședință ordinară în data de 
21.08.2017 
        Având in vedere 
- Avand in vedere Expunerea de motive a primarului com. SAGU, jud. Arad la 
Proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de 
la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.764.318,00 lei, in vederea garantarii 
obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.764.318,00 lei din fondurile 
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Modernizare strazi 
in comuna Sagu, Etapa III, judetul Arad”  in localitatea Sagu,  com. Sagu, jud. 
Arad, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
C0720RN00011550200071/01.11.2016 si actele aditionale ulterioare in 
favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. 
- rapoartul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Șagu; 
- votul „pentru” a 9 consilieri, din cei 13 in funcţie, fiind prezenţi 9 consilieri.   
        În temeiul art. 45  alin. 1, lit. a și art. 115 alin. 1, lit. b  din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare: 
 

HOTARASTE: 
                 

Art.1.- Se aproba solicitarea unei Scrisori de Garantare de la 
FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.764.318,00 lei, in vederea garantarii 
obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.764.318,00 lei din 
fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat 
“Modernizare strazi in comuna Sagu, Etapa III, judetul Arad”  in 
localitatea Sagu, com. Sagu, jud. Arad, in baza contractului de finantare 
nerambursabila nr. C0720RN00011550200071/01.11.2016 si actele 
aditionale ulterioare   in favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale.  

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
încredinţează primarul comunei Şagu şi se comunică cu: 
 -  Instituţia Prefectului - Judeţul Arad  
 -  va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Șagu și pe 
site-ul propriu www.primariasagu.ro 
 
Presedinte de şedinţă                                               Contrasemnează,     
    Kunszabo Mihai                                                          p.Secretar 

                                                                      Inspector, 
                                                                                 Goronea Cristian 


