ROMANIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA POPEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 58
PRIVITOR LA : aprobarea solicitării de prelungire pana la data de 14.03.2015 a
Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN nr.254/01.08.2013
Consiliul Local al comunei Popeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 29.12. 2014, la care participă un număr de 13 consilieri locali din totalul de 13
consilieri în funcţie;
Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.44/10.10.2014 domnul consilier local
Tirca Gheorghe a fost ales preşedinte de şedinţă pentru perioada octombrie-decembrie
2014;
Luând in discuţie expunerea de motive, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul
comunei Popeşti şi raportul de specialitate al compartimentului Contabilitate, cerere cu nr.
de inregistrare 6960/10.12.2014 prin care propune: aprobarea solicitării de prelungire pana
la data de 14.03.2015 a Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN nr.254/01.08.2013
in suma de 280.705,70 lei in vederea garantarii io procent de 110% a obligaţiilor de plata a
avansului de 255.187 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului
privind,, înfiinţare Centrul de Informare Turistica, infiintarea si amenajarea de trasee
turistice si tematice. Elaborarea de materiale promotionale in com.Popesti, jud.Valcea” in
comuna Popeşti, jud.Valcea, in baza contractului de finanţare nerambursabila
nr.C313M011144000002/14.11.2011 si actele adiţionale ulterioare, in favoarea Agenţiei de
Plaţi pentru Dezvoltare si Pescuit.
Având in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate prin care se
propune admiterea proiectului de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii proiectului de
hotărâre înregistrat la nr.7124/ 20.12.2014 întocmit de secretarul comunei Popeşti;
în conformitate cu prevederile art.38 alin.4, lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în baza art.45, alin.l şi art.115, alin,l, lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 13
voturi pentru, O voturi abţineri, O voturi împotrivă, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE
A rt.l. - Se aprobă solicitarea prelungirii pana la data de 14.03.2015 a Scrisorii de
garantare de la FNGCIMM SA IFN nr.254/01.08.2013 in suma de 280.705,70 lei in vederea
garantarii in procent de 110% a obligaţiilor de plata a avansului de 255.187 lei din fondurile
nerambursabile pentru implementarea proiectului proiectului privind,, înfiinţare Centrul de
Informare Turistica, infiintarea si amenajarea de trasee turistice si tematice. Elaborarea de
materiale promotionale in com.Popesti, jud.Valcea’’ in comuna Popeşti, jud.Valcea, in baza
contractului de finanţare nerambursabila nr.C313M011144000002/14.11.2011 si actele
adiţionale ulterioare, in favoarea Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare si Pescuit.

Art.2. - Primarul comunei Popeşti, judeţul Valcea va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, iar secretarul com unei va asigura comunicarea prezentei hotărâri

Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate,
primarului comunei Popeşti şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
Consiliului Local.
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