
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADEŞ 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. ^ 
pentru modificarea H.C.L. 15 / 2018, privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului 

„înfiinţare şi dotare grădiniţă în satul Motru - Sec, comuna Pades, judeţul Garf 

Consiliul Local al Comunei Pades, jud. Gorj, ales in baza Hotărârii nr. 3/2016, 
Având in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Pades, jud. Gorj, la Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea: 
-valorii de investiţie a proiectului intitulat „ÎNFIINŢARE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ 

IN SATUL M.OTRU SEC, COMUNA PADES, JUDEŢUL GORJ", Comuna Pades, Judeţul Goij, 
cu o valoare totala de 552.693,40 lei din care: 448.934,98 lei valoare eligibila si 103.763,42 lei valoare 
neeligibila, in baza contractului de finanţare nerambursabila nr. 
C1920072E205942000350/31.01.2018 incheiatcu A.FIR; 

-solicitării unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 219.062,40 lei, 
in vederea garantaţii obligaţiilor de plata a avansului de 219.062,40 lei din fondurile nerambursabile 
pentru implementarea proiectului intitulat „înfiinţare si dotare grădiniţă in satul Motru Sec, Comuna 
Pades, judeţul Gorj", Comuna Pades, Judeţul Gorj, in baza contractului de finanţare nerambursabila 
nr. C1920072E205942000350/31.01.2018 incheiatcu AFIR. 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate, in temeiul Art.45 alin.(l) si Art. 115 
alin.(l) lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicata, cu modificările si 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.l, Se modifică Art.l din Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2018 şi va avea următorul 
conţinut: 

„Art.l. Se aprobă valoarea de investiţie a proiectului,înfiinţare şi dotare grădiniţă în 
satul Motru sec, comuna Pades, judeţul Gorj", cu o valoare totala de 552.698,40 lei din care: 
448,934,98 lei valoare eligibilă şi 103.763,42 lei valoare neeligibilă, în baza contractului de finanţare 
nerambursabilă nr. CI 920072E205942000350/3I.01.2018 încheiat cu AFIR; 

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către compartimentul 
financiar - contabil şi de către Primarul comunei Pades, jud. Gorj. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA 
CONSILIER, 

POPESCU VIOREL 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR COMUNĂ, 

ARGINTARII ILEANA 

n , : 
din 22.11.2018 

Adoptată cu un n u m ă r de /«L^voturi „pent ru" , 
din totalul de 12 consilieri în funcţie 


