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Â R E A  
NR 17 DIN 30 MARTIE 2015  

privind aprobarea solicitării scrisorii de garanţie din partea fondului de 
garantare pentru Proiectul Dotari pentru organizare festivaluri cu 

specific local in comuna Pomirla, judetul Botosani  
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) 
lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 

luând act de: 
 b) referatul de aprobare al primarului comunei Pomîrla , în 

calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 40 din 16 martie 2015  , calitate 
acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale 
art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

     c) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei  Pomirla ,  înregistrat sub nr. 41  din  16 
martie 2015 ;  
 având în vedere prevederile  Contractului de finanţare nr. 
C.413322b11210756607  din 03  septembrie 2013 pentru acordarea 
ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional  pentru 
Dezvoltare Rurală, încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurala  şi Pescuit şi comuna Pomârla, 
judeţul Botoşani;  

vazand Rapoartele celor trei comisii de specialitate  ale consiliului 
local:  

 

 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI POMÎRLA  

JUDEŢUL BOTOŞANI  
TEL/FAX 0231 622802 

E-mail primariapomirla@yahoo.com 
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 Comisia pentru agricultura , activitati economico-financiare , 
amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, servicii si 
comert. 
 Comisia pentru administratia publica locala, juridica si  de  disciplina, 
apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, munca si 
protectie sociala,protectie copii ; 

Comisia pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si 
familie, tineret si sport; 
 in conformitate cu dispozitiile art.36 alin.(2) din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  POMIRLA  
adoptă prezenta hotărâre 

 

 

  

 ART.1- Se aprobă solicitarea scrisorii de garanţie nebancară din 
partea Fondului de Garantare a Creditului Rural- IFN S.A. pentru Proiectul 
Dotari pentru organizare festivaluri cu specific local in comuna 
Pomirla, judetul Botosani in cuantum de 117.150 lei reprezentand 
110% din valoarea avansului in valoare de 106.500 lei, perioada de 
valabilitate a scrisorii este de 8 luni. 
 ART 2-PrimarulComuneiPomirla ,prinaparatul de specialitate va duce 
la indeplinireprevederileprezenteihotarari . 
     
 ART.3- Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului 
comunei Pomirla şi Prefectului judeţului Botosani , se aduce la cunoştinţă 
publică prin  afisare  la sediul primariei 
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                  CONTRASEMNEAZA, 
  CONSILIER,                                  SECRETARUL COMUNEI, 
  Lacramioara  MAXIN                           Corina  CHELARIU  

………………………                         …………………………… 

 
 


