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 H O T Ă R Â R E 
 
 

 
    Privind aprobarea valorii   de   investiţie   a   proiectului intitulat „MODERNIZARE PIA ȚĂ 
CEICA ÎN LOCALITATEA CEICA”  
 
 
 

Consiliul Local al Comunei CEICA, județul BIHOR, întrunit în şedinţă extraordinară de  îndată  la  
data de 04 decembrie 2020, având în vedere Referatul de aprobarer al proiectului  primarului comunei 
CEICA, județul BIHOR, precum și Raportul de specialitate al compartimentului achiziții publice: 

-valorii   de   investiţie   a   proiectului intitulat „MODERNIZARE PIAȚĂ CEICA ÎN 
LOCALITATEA CEICA”, cu o valoare totală de 525.412,55 lei din care 405.985,82 lei valoare eligibilă și 
119.426,73 lei valoare neeligibilă, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 
C1920072X203160507014/16.01.2020, cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale; 

-solicitării unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 182.662,77 lei in vederea 
garantarii obligatiilor de plata a avansului de 182.662,77 lei din fondurile nerambursabile în baza contractului 
de finanțare nerambursabilă nr. C1920072X203160507014/16.01.2020, cu modificarile si completarile 
ulterioare, incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.  

Văzând avizele  favorabile  ale  Comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Ceica, 

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,lit.a) din O.U.G.  nr. 57/2019 Codul administrativ, 

 
Consiliul local al comunei Ceica, 
 
 
 

HOTARASTE: 
 
 

Art.l. Se aproba valoarea de investiţie a proiectului cu o valoare totala 525.412,55 lei din care: 
405.985,82 lei valoare eligibila si 119.426,73 lei valoare neeligibila, in baza contractului de finantare 
nerambursabila nr. C1920072X203160507014/16.01.2020, cu modificarile si completarile ulterioare, 
incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

 
Art.2.Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 

182.662,77 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 182.662,77 lei din fondurile 
nerambursabile in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C1920072X203160507014/16.01.2020, 
cu modificarile si completarile ulterioare, incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

 
Art. 3.Se aproba plata unui comision de garantare in valoare de 0,05% pe luna din valoarea scrisorii 

de garantie conform Ordin nr. 21/2020. 
  

         Art.4.Primarul comunei CEICA, judetul BIHOR, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri       
 
 



      Art.5.Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului cu : 
       -Instituţia Prefectului judeţul Bihor. 
       -AFISAT PUBLIC 
      - se publică  în monitorul oficial local 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Președinte ședință   
                                                                                                       Contrasemnează 
            Corb  Mariana                                                        Secretar general al comunei 
                                                                                                    Dorel Octavian Goldea 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.69  din 04 decembrie   2020.                                                          Consilieri Total  – 13     
                                                                                                              Nr.consilieri prezenti-13                                                                                                            

     Hotărâre adoptată cu:13 voturi pentru 
 
 
 

 


