
ROMÂNIA                                                          
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COMUNEI USUSĂU 
                                                
 

Hotararea nr. 23 
din  

28 FEBRUARIE 2013 
 

privind solicitarea unei Scrisori de garantare de la  FNGCIMM SA IFN 
 
        Consiliul Local al comunei Ususău, intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2013 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului com. Ususău, jud. Arad, la Proiectul de hotarare din 
20.02.2012, privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in 
vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de pana la 40,00% din fondurile 
nerambursabile pentru implementarea Proiectului integrat cu titlul: ”REFACERE SI 
MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA USUSAU”, jud. Arad, in 
baza contractului de finantare nerambursabila nr. C 322D011150200052/21.06.2012 in 
favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit;  

     -    Raportul de avizare al compartiemntului de specialitate reprezentat de D-l MIRESCU VASILIE 
– secretarul comunei Ususau; 
    -     Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 8/2013 al comisiei de specialitate nr. 2; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 10/2013 al comisiei de specialitate nr. 4; 
- Prevederile art.121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO, partea I, nr. 

767/31.10.2003, 
     -    votul „pentru” a __9__ consilieri, din cei 9 in funcţie, fiind prezenţi __9__ consilieri.   
        In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 
                H O T A R A S T E: 
 

Art.1. Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea 
garantarii obligatiilor de plata a avansului de pana la 40,00% din fondurile nerambursabile pentru 
implementarea Proiectului integrat cu titlul: ”REFACERE SI MODERNIZARE 
INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA USUSAU”, jud. Arad, in baza contractului de 
finantare nerambursabila nr. C 322D011150200052/21.06.2012, in favoarea Agentiei de Plati pentru 
Dezvoltare Rurala si Pescuit. 
       Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Ususau şi 
se comunică cu: 

 -  Instituţia Prefectului - Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic, Relatii Publice si 
Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 

             -  publicată prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Ususău si pe site-ul propriu 
www.primariaUsusău.ro 
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