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HOTARARE

privind aprobarea solicitirii unei scrisori de garantie din partea Fondului de
Garantare a Creditului Rural pentru proiectului ,, Refacerea gi modernizarea D.C.

99-A, din comuna Cindegti, Judetul Dimbovita"

Consiliul local al comunei Candegti, judelul Dambovila, intru nit azi 11,11,2014 in gedintd pubtici DE iit DATi

Avand in vederel
> Raportul de specialltate nr. 7848/10.11.2014 intocmit de compartimentul de resort financiar contabil

din cadrul aparatului de specialitate al primarulul comunei Ctndegti judetul Dimbovila privind
fundamentarea bugetului rectif:cat de venituri gi cheltuieli pentru anul 2014 ;> Expunerea de motive a primarului comunei dndegti, judelul Dambovita, privind necesitatea solicit6rii
unei scrisori de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru proiectul
,,Refacerea Si modernizarea D.C.99-A, din comuna dndegti, Judetul Dimbovila " .

> O,U.G. nr. 79 / 2009 privind reglementarea unor mdsuri pentru stimularea absorlivi fondurilor alocate
prin Programul National de Dezvoltare Ruralt pentru renovarea gl dezvoltarea spaliului rural prin
cresterea calit6 tii vietii Si diversificSrii economieiin zonele rurale, modiflcat5 gi completati _

> Contradual de finanlare nr. C322D011131600004 din 18.04.2012 al proiectului ,,Refacerea Si
modernizarea D.C. 99-A, din comuna Cinde9ti, Judetul Dimbovila "

> avizul favorabil , comun al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Cindegti .

in baza 9i in temeiui

> preveterilor art.36, alineatul (4) litera ,d", art 45 alineatul I si art. 115 altneatul p litera b din Legea
215/2001 a administraliei publice locale, republicata cu modifictrile si con pict5rile ulterioare; -

HOTARASTE

Art. 1. Se aprob5 solicitarea unei scrisori de garanlie in valoare de 33421025 Lei de la
Fondul de Garantare a creditului rural pentru proiectul ,,Refacerea gi modernizarea D.C.99-A,
din comuna cindeSti, Judetul Dimbovila " .

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentel hotSrari se obligS primarul comunei prin birout
financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cindesti , iar
serretarul comunei va asigura comunicarea prezentei/ Insutuliei prefectului-Judelului
Dembovila in vederea exercit5rii controlulut de legalitate Si aducerea la cunostin!5 public5,prin
afi$are Si publicare pe pagina web a primSriei Cindegti.

Prezenta hot6r6re a fost adoptat6 cu./t..voturi pentru ,..-...voturi
impotriva.
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