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                                                         H O T Ă R Â R E 
 
 
                                                              
                 Privind prelungirea Scrisorii de g arantare de la FNGCIMM SA IFN nr. 
397/10.12.2020 in suma de 182.662,77  lei in vedere a garantarii in procent de 110% a 
obligatiilor de plata a avansului de 182.662,77  le i din fondurile nerambursabile 
pentru implementarea proiectului ” MODERNIZARE PIAT A CEICA IN LOCALITATEA 
CEICA”,  com. CEICA, jude țul Bihor, in baza contractului de finantare 
nerambursabila nr. C1920072X203160507014/16.01.2020 ,  
 

Consiliul Local  al Comunei CEICA, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 
octombrie 2022, 

            Având în vedere: 

        -proiectul de hotărâre nr. 84 din 21.10. 2022,însoțit de  referatul de aprobare nr.159 
din 21.10.2022 a dnei. primar – Șovre Ana-Livia, in calitate de initiator al proiectului de 
hotarare; 

       - raportul de specialitate nr.168 din 21.10.2022  intocmit de compartimentul de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica, 

         -ținând cont de adresele 2140 și 2141/17.10.2022 ale AFIR ,care  notifică 
beneficiarul că a depășit termenul de depunere al dosarului cererii de plată, 
           Având în vedere memoriului justificativ nr.2133/14.10.2022,precum și Nota 
explicativă 2132/14.10.2022 întocmită și semnată electronic de primarul comunei Ceica, 

Se solicita prelungirea pana la data de 16.04.2023 a Scrisorii de garantare de la 
FNGCIMM SA IFN nr. 397/10.12.2020 in suma de 182.662,77  lei in vederea garantarii in 
procent de 110% a obligatiilor de plata a avansului de 182.662,77  lei din fondurile 
nerambursabile pentru implementarea proiectului ” MODERNIZARE PIATA CEICA IN 
LOCALITATEA CEICA”, com. CEICA, județul Bihor, in baza contractului de finantare 
nerambursabila nr. C1920072X203160507014/16.01.2020, si actele aditionale ulterioare, 
in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.; 

             Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate, pentru programe de dezvoltare 
economico-sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,gospodaririi 
comunale şi amenajarea teritoriului,  



 
         În temeiul art. 129 alin. (1 ) alin. 2 lit .b şi  alin. 4  lit. ,,d,, si  ,,e,,  şi  art. 139 alin. (3 ) 
litera ,, d ,,  ,art.196,alin.1,lita) din O.U.G.  nr. 57/2019 Codul administrativ, 
 
           Consiliul local al comunei Ceica, 
 
                H O T A R A S T E: 
 

Art.1. Se solicita prelungirea pana la data de 16.04.2023 a Scrisorii de garantare de 
la FNGCIMM SA IFN nr. 397/10.12.2020 in suma de 182.662,77  lei in vederea garantarii 
in procent de 110% a obligatiilor de plata a avansului de 182.662,77  lei din fondurile 
nerambursabile pentru implementarea proiectului ” MODERNIZARE PIATA CEICA IN 
LOCALITATEA CEICA”, com. Ceica, județul Bihor, in baza contractului de finantare 
nerambursabila nr. C1920072X203160507014/16.01.2020, si actele aditionale ulterioare, 
in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.; 

Art.2. Primarul comunei CEICA, județul Bihor, va duce la indeplinire prevederile 
prezentei HOTARARI. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 
          -Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor, 
           -Primarului Comunei Ceica, 
         - AFIR 
          -La dosar. 
         - Monitorul oficial local 
 

 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                            
                                                                                                 CONTRASEMNEAZA 
                                                                                                 SECRETAR GENERAL, 
Jurcuț Vasile Ionel                                                                Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.79 din 27 octombrie  2022.                 
                                                                                                               Consilieri total-13 
                                                                                                     Nr.consilieri prezen ți-13 
                                                                                Hotărâre adoptat ă cu 13 voturi pentru 
 
 
 
 
 
 
 



 


