
ROMANIA
JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL COMLTNIil MICESTI

Consiliul Local al Comunei Micesti, jud. Arges, ales in
ordinara in data de 18.02.2020, avdnd in vedere Expunerea de
.Arges. la Proiecrul de hotarare privirrd aprobarea:

vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 107.936,70
implementarea proiectului intitulat,,I4ODERNIZAREA SISTEI

-valorii de investiJie a proiectului intitulat ,,MOD
PUBLIC IN COMUNA MICESTI, JUt,. ARGES" in Comuna Mi
|262.800,95Iei din care: D0285)6lei valcare eligibila si 42.515,59 le
rle fi nantare nerambursabila nr. C1D(0741o0if.3CBUA6 I 05.$201
lnvestitrilor Rurale;

-solicitarii unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM S

COMUNA MICESTI, JUD. ARGES" in Comuna Micesri, Judetul
nerambursabila nr. C152D74120ffi303046i;6/05.062019 incheiat cu

Vazand avizul favorabil al Comisiei de r;pecialitate, in temeiul art. I
si ,,e,, $i aft. 139 alin. (3 ) litera,, d ,, din O.U.G. nr. 5712019 Codu

Art.l. Se aproba valoarea de invr:sti{ie a proiectului intitulat
ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA IVIICESTI. JUD. ARGES"
\,aloare totala de 262.800,95 lei din care: D0235)6lei valoare eligibi
baza contractului de finantare neramburr;abila nr. Cl
liinantarea Investitiilor Rurale;

Art.2. Se aproba solicitarea urei Scrisori de
l0'l .936,70 lei, in vederea garantarii ,rbligatiilor de
rrerambursabile pentru implementarea proiectului
ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA MICESTI. JUD.
contractului de finantare nerambursabila nr. Cl
fiinantarea Investitiilor Rurale.

An.3. Se aproba plata unui comision de garantare in val
cle garantie, stabilit prin Ordin MADR nr. Zll2020.

Art.4. Primarul comunei Micesti, Judetul Arges, va
HOTARARI.

l{r. 6 /data 18.02.20

PRE$ED
CONSIL
STOICA C

HOTARARN

HOTARASTE:

Hotdrarii nr.312016 intrunit in ;edinfa
a primarului comunei Micesti, jud.

SISTEMULUI DE ILUMINAT
Judetul Arges, cu o valoare totala de

vafoare neeligibila, in baza contractului
incheiat cu Agentia pentru Finantarea

IFN in valoare de 107.936,70 lei, in
lei din fondurile nerambursabile pentru

UI DE ILUMINAT PUBT,IC IN
es, in baza contractului de finantare

pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

alin. (1 ) alin. 2 lit.b qi alin. 4 lit. ,,d,,
administrativ,

ODERNIZAREA SISTEMULUI DE
Comuna Micesti, Judetul Arges, cu o
si 42.515,59 lei valoare neeligibila, in

/ 05.062019 incheiat cu Agentia pentru

garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de
plata a a ui de 107.936,70 lei din fondunre
intitulat ODERNIZAREA SISTEMULUI DE
ARGES'' iN una Micesti. Judetul Arges. in baza

/ 01Mn19 incheiat cu Agentia pentru

de 0,05% pe luna din valoarea scrisorii

la indeplinire prevederile prezentei

RETAR GEN
D


