
H O TARAR EA NR. 19 
Din 30.03.2022 

Consiliul Local al Comunei Balan, jud. Salaj, întrunit in sedinta ordinara din data de 
.2022 

Se solicita prelungirea pana la data de 06.06.2023 a Scrisorii de garantare de la FNGCIMM 
nr. 304/21.07.2017 în suma de 4.439.171,04 lei în vederea garantarii în procent de 100% a 

atiilor de plata a avansului de 4.439.171,04 lei din fondurile nerambursabile pentru 
mentarea proiectului " ALIMENTARE CU APA POTABILA IN SATELE: BALAN, 

CHIS SI GALPIIA, COMUNA BALAN, JUDETUL SALAJ SI RETEA DE CANALIZARE 
AJERA SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATILE: BALAN, CHECHIS, GILGAU 
ASULUI, GALPIIA SI CHENDREA, COMUNA BALAN, JUDETUL SALAJ" corn. Balan, 

Salaj, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
0AN00021663300249/06.06.2017, si actele aditionale ulterioare, în favoarea Agentiei pentru 
tarea Investitiilor Rurale.; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1084/10.03.2022 prezentat de primarul comunei, 
rtul de specialitate al compartimentului achizitii înregistrat sub nr.1085/10.03.2022, 

Avizul comisiei de specialitate înregistrat sub nr.1318 din 29.03/2022; 
În temeiul art. 129 alin. (1 ) alin. 2 lit .b şi alin. 4 lit. ,,d,, si „e„ şi art. 139 alin. (3 ) litera 

din O.U.G. nr. 57 /2019 Codul administrativ 

HOT ARAS TE: 

Art. I. Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 06.06,.~023 a Scrisorii de garantare de 
GCIMM SA IFN nr. 304/21. 07.2017 in suma de 4 .4 3 9 .1 71, 04 lei în vederea garantarii în 

ent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 4.439.171,04 lei din fondurile nerambursabile 
ru implementarea proiectului "ALIMENTARE CU APA POTABILA IN SATELE: BALAN, 
CHIS SI GALPIIA, COMUNA BALAN, JUDETUL SALAJ SI RETEA DE CANALIZARE 
AJERA SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATILE: BALAN, CHECHIS, GILGAU 
ASULUI, GALPIIA SI CHENDREA, COMUNA BALAN, JUDETUL SALAJ" corn. Balan, 

Salaj, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
20AN00021663300249/06.06.2017, si actele aditionale ulterioare, în favoarea Agentiei pentru 
ntarea lnvestitiilor Rurale; 

Arţ.2„ Primarul comunei Balan, jud. Salaj, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
rari. 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în 
enul prevăzut de lege, primarului comunei şi prefectului judeţului Sălaj şi se aduce la 
ştinţă publică prin afişarea la sediul ·_ ~ iei, precum şi pe pagina de internet 
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Presedinte de sedinta 
Vaida Dorin - Nicolae 
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Secretar general comuna AvramSebp 


