ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PACURETI

HOTARARE

privind aprobarea solicitirii de prelungire pffni la data de 23.12.2015 a Scrisorii de
guruoiur. de la FGCR IFN SA nr. IG133318102.113.11.2013 in sumi de 1.485.000 lei in vederea
garantflrii in procent de ll0"/" a obligafiilor de platl a avansului de 1.350.000 lei din fondurile
nerambursabile pentru implementarea proiectului,, REFACEREA $I MODENIZAREA
DRUMURILOn CLASIFICATE iN COMUNA PACURETI", jude{ul Prahova

Avdnd in vedere

Expunerea

:

de motive

prezentatd

de Primarul comunei P[cureJi, inregistrat[ sub

nr.

8t8120.02.2015;
Raportul Biroului Buget-finanle, taxe gi impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Pdcureli inregistratd sub nr. 817120-02.2015;
Solicitarea de informatii suplimentare a A.F.I.R. -Centrul Regional pentru Finantarea
Investitiilor Rurale 3 Sud Muntenia inregistrata sub nr. 2485118.02.2015 ;
Hotdrdrea Consiliului Local al comunei PdcureJi rr.24124.10.2013 privind aprobarea solicitdrii
unei scrisori de garanlie pentru restituirea avansului in valoare de 1.350.000 lei de la Fondul de
Garantare a Creditului Rural pentru finanlarea obiectivului ,,Refacerea gi modernizarca drumurilor
clasificate in comuna Pdcure{i, jude}ul Prahova";
Prevederile Programului Nalional de Dezvoltare Rurald - Mdsura 322d;
Prevederile art. 8 alin.(2) dinH.G. nr. 126212009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare ale O.U.G m. 7912009 privind reglementarea unor mdsuri pentru stimularea absorbliei
fondurilor alocate prin Programului National de Dezvoltare Rurali pentru renovarea qi dezvoltarea
spaliului rural priniregterea calitalii vietii gi diversific[rii economiei in zonele rurale, cu modificarile

complet[rile ulterioare ;
prevederile O.U.G nr.7912009 privind reglementarea unor mdsuri pentru stimularea absorbliei
fondurilor alocate prin Programului Nalional de Dezvoltare Rurald pentru renovarea 9i dezvoltarea
spaliului rural prin cregterea calitElii vielii gi diversificdrii economiei in zonele rurale, cu modific[rile
gi
- completdrile ulterioare ;
Fr"u"derile art. 2 din O.U.G nr. 912010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru
beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia rom6neasc d, inaintate de instrumentele
structurale ale U.E. alocate Rom6niei, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare;
in temeiul prevederilor art.36 alin. 4 lit. b si ale art. 45 alin. 2lit.b din Legea m.
2l5l2OOI privind administralia publicd local[, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare :
gi

Consiliul local al comunei PIcure{i adopti prezenta hot5rfrre

:

solicitarea de prelungire p6nd la data de 23.12.2015 a Scrisorii de
garuntare de la FGCR IFN SA nr. IG133318102.113.11.2013 in sumd de 1.485.000 lei in vederea
-garantdriiin
procent de ll0% a obligaliilor de platd a avansului de 1.350.000 lei din fondruile
neramb*sabile pentru implementarea proiectului ,,-REFAC_EREA $I MODENIZAREA
DRUMURILOR CLASIFICATE tN COMI-INA PACURETI", judelul Prahova, inbaza contractului
in
de finanlare nerambursabild nr. C322D011133100005 t23.04.2012 qi actele adilionale ulterioare,
favo area A genliei pentru F inanlarea Inve stiliilor Rurale.

Art.

1 Se aprobd

Art.2 Primarul comunei Pdcureli gi Biroul Buget-finanle, taxe qi impozite locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei PdcureJi, jude{ul Prahova vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotdrdri.

Art. 3 Prezentahotdrdre se comunicd, prin intermediul secretarului comunei, Primarului
comunei pdcure{i, Biroului Buget-finanfe, taxe qi impozite locale, Prefectului Jude]ului Prahova,
A.F.I.R. - Centrul Regional p.rrt* Finantarea Investitiilor Rurale 3 Sud Muntenia gi se va aduce la
cunogtinld public[.

Contrasemneazd'.
Secretar,

Preqedinte de gedinfi,
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Plcure{i, 25.02.2015
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