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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA TARCEA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI    T A R C E A 

 

 

H O T Ă R Â R E  

Nr.25 din 21.04.2021 

 

privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de 

Garantie a Creditului Rural pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea 

căminului cultural din localitatea Galoșpetreu, comuna Tarcea, judeţul Bihor” 

  

 

Consiliul Local al comunei Tarcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 

2021; 

 

 Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tarcea îninițiatorului 

proiectului de hotărâre și raportul de specialitate al compartimentului achiziții publice 

referitor la aprobarea prelungirii scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantie a 

Creditului Rural pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural 

din localitatea Galoșpetreu, comuna Tarcea, judeţul Bihor”; 

 

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;        

 

Având in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tarcea, in calitate de 

initiator al proiectului de hotarare;  

 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) si lit. b), art. 139 alin. (1) coroborat 

cu art. 5 lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

  

Cu 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” şi 0 ”abțineri” din cei  11 consilieri 

prezenţi; 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCEA 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.1.--Se aprobă solicitarea prelungirii scrisorii de garanţie nr. 

IG173300950/28.09.2017 din partea Fondului de Garantie a Creditului Rural pentru 

obiectivul: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din localitatea 

Galoșpetreu, comuna Tarcea, judeţul Bihor”. 

 

 Art.2.-Perioada de valabilitate pentru care se aprobă solicitarea prelungirii este de 12 

luni, respectiv până la data de 30.08.2022.  
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Art.3.-Se aprobă valoarea comisionului de garantie aferent prelungirii scrisorii de 

garanţie în sumă de 248,50 lei pe lună, respectiv 2.982 lei pe 12 luni, pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din localitatea 

Galoșpetreu, comuna Tarcea, judeţul Bihor”. 

 

Art.4.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl.primar Vajna 

Anton-Arpad, în calitate de reprezentant legal. 

 

Art.5.-Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor, 

 Fondului de Garantie a Creditului Rural; 

 Primarului Comunei Tarcea, 

 Compartimentului Financiar contabil, 

 Se aduce la cunoștință publică, 

 La dosar. 

    

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează pentru legalitate: 

Camelia-Irina BODOGAI   Secretarul general al Comunei Tarcea,

      Elisabeta BĂICAN  
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