
JUDETUL CARAȘ - SEVERIN 
COMUNA OBREJA, CONSILIUL LOCAL
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  HOTĂRÂRE NR. 26/25.06.2021

privind  aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 624/28.09.2017 de la
FNGCIMM SA IFN in valoare de  1.580.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a
avansului de  1.580.000,00   lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului

intitulat – 
„  Modernizare străzi pe raza comunei Obreja, judeţul Caraş - Severin ”

Avand in vedere:
          -  referatul nr. 93/07.06.2021 al domnului Primar privind solicitarea de prelungire a Scrisorii
de Garanție nr. 624/28.09.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.580.000,00  lei in vederea
garantării  obligațiilor  de  plata  a  avansului  de  1.580.000,00  lei  din  fonduri  nerambursabile  pentru
implementarea proiectului intitulat: „ Modernizare străzi pe raza comunei Obreja, judeţul Caraş -
Severin ”, in baza contractului de finatare nerambursabila nr. C0720RN00011751100512/19.09.2017 -
cod contract PNDR 2014 – 2020 cu modificările si completările ulterioare, in favoarea Agentiei pentru
Finantarea Investitiilor Rurale.
           -  Proiectul de hotarare nr. 92 din 07.06.2021   privind solicitarea de prelungire a Scrisorii de
Garanție nr. 624/28.09.2017  de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.580.000,00  lei  in vederea
garantării  obligațiilor  de  plata  a  avansului  de  1.580.000,00  lei  din  fonduri  nerambursabile  pentru
implementarea proiectului intitulat: „ Modernizare străzi pe raza comunei Obreja, judeţul Caraş -
Severin ”, in baza contractului de finatare nerambursabila nr.  C0720RN00011751100512/19.09.2017 -
cod contract PNDR 2014 – 2020 cu modificările si completările ulterioare, in favoarea Agentiei pentru
Finantarea Investitiilor Rurale.

In temeiul prevederilor art.129  alin. (1)   alin. 2  lit. b şi alin. 4 lit. „d„ şi „e„ şi art.139 alin. (3) litera
„d„  din O.U.G. nr. 57/2019  Codul  administrativ,

CONSILIUL LOCAL OBREJA, adopta prezenta:

HOTARARE

Art. 1 Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 19.09.2022  a Scrisorii de Garantie nr.
624/28.09.2017  de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.580.000,00  lei,  in vederea garantarii
obligatiilor  de  plata  a  avansului  de  1.580.000,00  lei   din  fondurile  nerambursabile  pentru
implementarea proiectului intitulat:  „ Modernizare străzi pe raza comunei Obreja, judeţul
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Caraş  -  Severin  ”,  in  baza  contractului  de  finatare  nerambursabila  nr
C0720RN00011751100512/19.09.2017 - cod contract PNDR 2014 – 2020 cu modificările si
completările ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.
Art. 2  Primarul Comunei  Obreja , jud. Caraș - Severin  va duce la indeplinire prevederile
prezentei HOTARARI.
Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare și se comunică potrivit art196 și 197 din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ: 
- Instituției Prefectului județului Caraș-Severin;
- Primarului comunei Obreja;
-FNGCIMM SA IFN;
- Cetățenilor comunei Obreja prin afișare la sediul și pe site-ul Primăriei Obreja.
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