CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind cofinantarea proiectului “Crearea infrastructurii generale și
specifice activitatilor de turism din arealul climatic Ghițu – Molivișu din
comuna Arefu , Judetul Argeș”

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului judeţean
şi Raportul nr. 7306/05.06.2014 al Reprezentantului Consiliului Judetean
Arges in Consiliul de Administratie al A.D.I. “ Molivișu ”;
Având în vedere:
Hotararea C.J. Arges nr.71/2012 privind aderarea Judetului Arges la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară " Molivișu ";
Contractul de finanțare nr. 3038/27.04.2012 încheiat între ADI Molivișu
cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Turismului ;
Adresa nr.162/24.04.2014 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
" Molivișu ";
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se
aproba participarea Judetului Arges la cofinanțarea
proiectului “Crearea infrastructurii generale și specifice activitatilor de turism
din arealul climatic Ghițu – Molivișu din comuna Arefu , Județul Argeș” cu
suma totală de 7.980.928 lei fara TVA, in urmatoarele transe:

-

Anul 2014
= 3.980.928 lei.
din care:
pana la 15 iulie 2014 = 1.100.000 lei
pana la 30 septembrie 2014 = 1.000.000 lei
pana la 31 octombrie 2014 = 1.000.000 lei
pana la 30 noiembrie 2014 = 880.928 lei.
Anul 2015

= 4.000.000 lei, in cote egale trimestriale

ART.2. După virarea primei tranșe, ce are ca termen data de 15 iulie
2014 în contul A.D.I ” Molivișu”, asigurarea urmatoarelor tranșe pe anul 2014
și 2015 va fi condiționată de justificarea modului în care fiecare asociat va
susține cofinanțarea acestui proiect, conform angajamentelor asumate prin
hotărârile consiliilor locale din perioada 2014 - 2015.
ART.3. Direcția Economică și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
,,Molivișu” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Compartimentul Legislativ – Transparenţa Decizională va
comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului judeţului Argeş;
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Molivișu” ;
Direcției Economice;
Direcției de Dezvoltare și Proiecte.
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