
R O M A N I A 

JUDETUL GORJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALANESTI 

 

H O T A R A R E A  Nr.  14  /  24. 04. 2020 

Consiliul Local  al Comunei Balanesti, jud. Gorj, intrunit in sedinta ordinara din 

data de  24 aprilie 2020  

Având în vedere solicitarea prelungirii pana la data de 23.12.2020 a Scrisorii de 

garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 292/14.07.2017 in suma de 1.434.170,00 lei in 

vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 1.434.170,00 

lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “ Modernizare 

drumuri de interes local in satele: Balanesti, Cinepesti, Voitestii din Deal, Glodeni si 

Ohaba, Comuna Balanesti, judetul Gorj” in com. Balanesti, jud. Gorj, in baza 

contractului de finantare nerambursabila nr. C0720RN00011542000235 din data de 

08.12..2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea 

Investitiilor Rurale; 

 Văzând referatul de aprobare, raportul de specialitate și avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate ; 

 În temeiul art. 129 alin. (1 ) alin. 2 lit .b şi  alin. 4  lit. ,,d,, si  ,,e,,  şi  art. 139 alin. 

(3 ) litera ,, d ,,   din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

                H O T A R A S T E: 

 

Art.1.   Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 23.12.2020 a Scrisorii de 

garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 292/14.07.2017 in suma de 1.434.170,00 lei in 

vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 1.434.170,00 

lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “ Modernizare 

drumuri de interes local in satele: Balanesti, Cinepesti, Voitestii din Deal, Glodeni si 

Ohaba, Comuna Balanesti, judetul Gorj” in com. Balanesti, jud. Gorj, in baza 

contractului de finantare nerambursabila nr. C0720RN00011542000235 din data de 

08.12.2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea 

Investitiilor Rurale; 

Art.2.  Primarul comunei Balanesti, jud. Gorj, va duce la indeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 3  Secretarul general al U.A.T. va comunica prezenta hotărâre primarului 

comunei și Instituției prefectului-județul Gorj. 

 

      Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară din 24. 04. 2020, cu un nr. de 

11 voturi pentru, din nr. total de 11 consilieri în funcție. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 CONTRASEMNEAZA         

CONSILIER LOCAL,                                                   SECRETAR GENERAL U.A.T., 

TOROPU Ovidiu Cătălin                                              Cristian-Laurențiu HORHOIANU 

 

 


