
ROMANIA
JUDETUL CLUJ

COMUNA TURENI
- GONSILIUL LOCAL -

HOTARAREA Nr.7
din 23 ianuarie 2014

Pentru aprobarea solicitdrii de prelungire a Scrisorii de garantare a avansului de la FNGCIMM SA
\FNnr242130.07.2013 pentru proiectul 'iNFIINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE 9l

PROMOVARE TURISTICA iN COMUNA TURENI'

Consiliul Local al Comunei Tureni , judetul Cluj , inhunit in sedinta ordinari din data de
23 ianuarie 2014 ;

Analiz6nd proiectul de hotirAre propus de citre doamna Mlndili Elena Daniela, primarul
Comunei Tureni, privind aprobarea soliciterii de prelungire pAnd la data de 18.04.2015 a Scrisorii de
garantare de la FNGCIMM SA IFN nr 242130.07.2013, in sumd de 330.000 lei, in vederea garantdrii ,
in procent de 110o/o , a obligaliilor de plate a avansului de 300.000 lei din fondurile nerambursabile ,
pentru implementarea "|NF||NTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE $l PROMOVARE
TURISTICA lN COMUNA TURENI', in baza contractului de finanlare nerambursabili nr.
C313011061300017118.04.2011 9i actele adilionale ulterioare, in favoarea Agenlei de Pliti pentru
Dezvoltare Rural6 9i Pescuit.

in conformitate cu prevederile art.36 alin. (4), lit. b) Legea administratiei publice locale
nr. 21 512001, republicati, cu modificarile gi completarile ulterioare;

AvAnd in vedere Raportul de specialitate nr. 288 din 17 .01.20'14 al compartimentului buget
finante gi Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. I din cadrul Consiliului local ;

In temeiul drepturilor conferite prin art. 45 Si art. 1 15, alin.1 , lit.b) din Legea administraliei
publice locafe nr.21512001, republicati, cu modificirile Si completerile ulterioare adopte prezenta

HOTARARE:

Art.'|, Se aproba solicitarea prelungirii pdnd la data de 18.04.2015 a Scrisorii de garantare de
la FNGCIMM SA IFN nr 242130.07.2013 , in suma de 330.000 lei , in vederea garantdrii in procent de
110% a obligatiilor de platd a avansului de 300.000 lei din fondurile nerambursabile , pentru
implementarea proiectului 'lNFllNT,ARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE Sl PROMOVARE
TURISTICA lN COMUNA TURENI" , in baza contractului de finantare nerambursabild
nr. C3130110613000171'18.04.201 1 9i actele aditionale ulterioare, in favoarea Agenliei de Pl5!i pentru
Dezvoltare Rurald 9i Pescuit.

Art. 2, Primarul comunei Tureni si compartimentului buget finanle din aparatul de specialitate
al primarului Comunei Tureni , jude{ul Cluj, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotirdri.

Art.3. Prezenta hotdrAre se comunicd prin intermediul secretarului comunei, in termenul
prevazut de lege, citre

- Institulia Prefectului Judetului Cluj,
- Primarul Comunei Tureni .

Prezenta hotirire a fost adoptati cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administra[iei publice
modificdrile gi completdrile ulterioare :
Nr. consi l ier i  in functie = 11
Nr. consilieri prezenti = 11

Voturi ,, Pentru " = 11
Voturi ,, impotrivi " = 0
, ,Abt iner i"  = 0

15 12001, republicatS, cu


