ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii până la data de 30.11.2018 ,a Scrisorii de
garantare de la FGCR IFN SA nr. IG133318102./13.11.2013 în sumă de 1.485.000 lei în vederea garantării în
procent de 110% a obligațiilor de plată a avansului de 1.350.000 lei din fondurile nerambursabile pentru
implementarea proiectului ,, REFACEREA ȘI MODENIZAREA DRUMURILOR CLASIFICATE ÎN
COMUNA PĂCUREȚI”, județul Prahova
Consiliul Local al comunei Pacureti , judetul Prahova , intrunit in sedinta ordinara in data de
18.06.2018: Vazand : expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Păcureţi, înregistrată sub nr.
2192/.2018; raportul de specialitate intocmit de viceprimarul comunei Păcureţi înregistrată sub nr.2193 /2018;
Notificarea înregistrată sub nr.7001 /08.06.2018 a A.F.I.R. -Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor
Rurale 3 Sud Muntenia;
Hotărârea Consiliului Local al comunei Păcureţi nr. 24/24.10.2013 privind aprobarea solicitării unei scrisori
de garanţie pentru restituirea avansului în valoare de 1.350.000 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural
pentru finanţarea obiectivului „Refacerea şi modernizarea drumurilor clasificate în comuna Păcureţi, judeţul
Prahova“;
Prevederile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală – Măsura 322d;
Prevederile art. 8 alin.(2) din H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale
O.U.G nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin
Programului National de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii
vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările şi completările ulterioare ;
Prevederile O.U.G nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor
alocate prin Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin
creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările şi completările ulterioare ;
Prevederile art. 2 din O.U.G nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii
proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, înaintate de instrumentele structurale ale U.E.
alocate României, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. b si ale art. 45 alin. 2 lit. b din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare :

adopta prezenta

HOTĂRÂRE
Art. 1 Se aprobă prelungirea până la data de 30.11.2018 ,a Scrisorii de garantare de la FGCR IFN SA nr.
IG133318102./13.11.2013 în sumă de 1.485.000 lei în vederea garantării în procent de 110% a obligațiilor de plată
a avansului de 1.350.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului ,, REFACEREA ȘI
MODENIZAREA DRUMURILOR CLASIFICATE ÎN COMUNA PĂCUREȚI”, județul Prahova, în baza contractului de
finanțare nerambursabilă nr. C0720000T211133100005/23.04.2012 și actele adiționale ulterioare, în favoarea
Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
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Art. 2 Primarul comunei Păcureţi şi Biroul Buget-finanţe, taxe şi impozite locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Păcureţi, judeţul Prahova vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, Primarului
comunei Păcureţi, Biroului Buget-finanţe, taxe şi impozite locale, Prefectului Judeţului Prahova, A.F.I.R. - Centrul
Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 3 Sud Muntenia şi se va aduce la cunoştinţă publică.
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