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HoTĂnĂŞTE:
Art.1.SeaprobăsolicitareaprelungiriivalabilităţiiscrisoriidegaranţiebancarăNr.
,,Modernizare drumuri agricole de exploataţie în
pentru proiectul

570 din 17 '12.2015

numărul contractului de finanţare
derulat prin PROGRAMUL
co43OAO OT2111734OOOO8 (125A011173400008,)
_
2017-2013, Măsura 125' submăsura a2
RURAń
DEZV9LTARE
DE
NAŢ;9NAL

comuna Moşna, judeţul Sibiu",

cu

până
,,lnfrastructura agricolă de acces,,, finanţat prin FEADR, cu doua lunide zile respectiv
la data de 30.09.2018.

pentru emiterea scrisoriide garanţie bancară
Art.2.Suma aferentă plătiicomisionului
Se Va supońa din fonduri proprii'
primarul comunei Mosna'
Art. 3. De execut area prezentei hotărâri răspunde

Art.4.Prezentahotarâresecomunică,prinintermediulsecretaruluicomuneiMoşna,
interesate'

persoanelor şi instituţiilor
întermenul prevazut de lege tuturor

Adoptata înMoşna, la data de 27 aprilie 2018

PRESEDINTE DE SEDINTA'
Gonsilier,
Logean Silviu
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Nr.tot.cons.1 3, nr'cons.prez "1 2,nr'vot'ptr'12

CONTRASEMNEAZA'
Secretarul comunei,
ilia

