
ROMANIA
JUDETUL BUZAU

COMUNA MAGURA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea prelungiri i  pana la data de 30 septembrie 2016 a scrisorii de garantare

de la FNGCIMM SA iFN nr. 5312015, in suma de 257.617,5O lei, in vederea garantdrii rn
procent de 110% a obligali i lol. de plate a avansului de 23+.225,OO 1ei din londurite
nerambursabile pentru implementarea proiectului privind "Centru local de inlormare
turistica in comuna Mdgura si proximiteli; Dezvoltare si marketing turistic,,, in localitaLea
Magura, comuna MAgura, judetul Buzeu.

Consiliul Local d Comunei Megura, judetul Buzau, ales in baza Floterajii nr. 33/26
iunie 2012, intrunit in Sedinla de indate din data de 23 martie 2016.

Se solicita prelungirea pane la data de 30 septembrie 2016 a scrisorii de garantare clc
la FNCCIMM SA IFN nr. 53/2015, in suma de 257.647,50 lei, in vederea garantarii in
procent de 110% a obligali i lor de plate a avansului de 234.225,OO lei din fondurile
nerambursabile pcntru implementarea proiectului privind,,Centru local de inlormare
turistica in comuna Migura si proximitili; Dezvoltare si marketing turistic',, in localitatca
Magura, comuna Megura, judelul Buzau, ln baza cont.actului de finantare nerambursabila
nr. C313011221000020/31.10.2013-C 0720 00OT 211221OOCn2Osi a actelor adil ionale
ulterioare, in favoarea Agenliei de Plali pentru Dezvoltare Rurald si Pescuit/Agen.tiei pentru
Finantarea Investiliilor Rr"rrale;

In temeiul dispozitiilor art. 36 (4), 1itera,,b" din Legea Administratiei publice locale nr.
215/200I, republicata, cu modificarile si completerile ulterioare,

HOTARASTE:

Art,1-Se aprobe solicitarea prelungirii pare h data de 30 septembrje 2016 a scrisorii
de.garantaie de la FNGCIMM SA IFN nr:. 53/2015, in sumi de 257.647,5O lei, in vedere.t
garantarii in pro..nt de 1101, a obligati i lor de plata a avansului de 234.225,00 lei din
fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind ,,Centru local de
informaie tudstice in comuna Megura si proimitdli; Dezvoltare si marketing turistic,,, in
localitatea Mdgura, comuna Magura, judeluL Buzdu, in favoarea Agenliei de plati pentru
Dezvoltare Rurald si Pescuit/Agentiei pentru Finantatea Investiliilor Rura.le .

Art.2.Pdmar-ui comunei Magura, judelul Buzau va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.

Art.3.Prezenta hotirare se va comunica Instituliei Prefectului Judelului Buzau, in
vederea exercitdrii controlului de legalitate, Primarului comunei Magu.a si, prin grija
Secretamlui comunei Migur.r va fi adusi la cuno$tinle publici. Aceasta hoterare a fost
adoptata de cetre ConsiliLtl Local al comunei Magura in $edinta ordinare din 23 martie
2016, cu respectarea prevederilor art. 45, a1in. (2] l i tera ,,a" din Legea nr. 2ISI2OOI a
agninisLratiei publice ioc?Le, cu modifrcdrile $i completdrite ulterioare, cu un nr. de
l\-J voturi din nr. total de lU ronsilieri togafi 9., !tr{1 si 11 consilieri locali in functie.

Pre$edinte de Sedin!a,
C o r  s  ' e r  R o  f , L  M . n i  f ' l  .  P o n  l i  : a
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