
R O M A N I A
JUDETUL ALBA
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CONSILIUL LOCAL

H  O  T A R A R E  A
Nr.71 din 21.06.2012

Aprobare a solicitdrii scrisorii de garantare pe Mdsura 322 < imbundtfiirea
infrastructurii ftzice debazdqi a accesului'la serviciile publice pentru populafia din

comuna Pianu, judeful Alba >> pentru FNGCIMM

Consiliul Local al comunei Pianu, judetul Alba intrunit in qedinta ordinard din

21.06.2012. Lu6nd in dezbatere :
-expunerea de motive si proiectul de hotdrdre privind aprobarea a solicitdrii scrisorii de garantare

pe M6sura32Z <imbundtfiirea infrastructurii fizice debazd gi a accesului la serviciile publice

pentru poputalia din comuna Pianu, judeful Alba > pentru FNGCIMM;
-raportul de specialitate nr.3763121.06.2012 intocmit de insp. Mdrghitan Ana ;
-avizul favorabil al comisiei pe domenii .

Av6nd in vedere prevederile art.36 aliniat I din Legea nr.21512001 privind

administrafia publicd local6, republicatd.
Cu respectarea prevederilor Legii nr.5212003 privind transparenld decizional[ in

administralia public6;
in temeiul art.45 aliniat 2 si art.ll5 aliniat I litera b) din Legea nr.2l5l200l

privind administralia publicd locald - republicatd
Consiliului Local al comunei Pianu adoptd prezenta

HOTANANE
Articol I : Se aprob[ solicitarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea

garanldrii obligaliilor de platd a avansului de pdnd la 50Yo respectiv 4.814.728,60- lei RON din

fondurile n..u1ntursabile pentru implementirea proiectului integrat privind < imbundt\irea

infrastructurii fizice de bazd qi a accesului la serviciile publice pentru populalia din comuna
pianu, jude{ul Alba > in localitafile Strungari, Pianu de Sus gi Pianu de Jos din comuna Pianu,
judeful Alba, inbaza contractului de finanfare nerambursabild nr.322010970100057/10.06.2010 I

act adiJional 4121.06.2012 in favoarea Agenliei de Pleli pentru Dezvoltare Rurald gi Pescuit.

Articol 2 : Primarul comunei Pianu, judelul Alba, va duce la indeplinire prevederile prezentei

HOTARARI.
Articol 3 : La data aprobdrii prezentei hotdrdri se revocd HCL nr.58124.04.20I2.
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