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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție emisă de CEC Bank S.A. și a plății 

comisioanelor pentru garantarea avansului pentru obiectivul de investiții „Modernizarea 

infrastructurii rutiere locale în comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț” , finanțat prin 

FEADR, submăsura 7.2 

 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă ordinară; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

modificată și completată, precum și ale O. MADR nr. 65/2019 pentru aprobarea nivelului 

comisioanelor de garantare pentru anul 2019; 

Luând în considerare: 

- Contractul de finanțare nr. C0720RM00011612900228 din 15.12.2017 încheiat cu 

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale în România pentru obiectivul de investiții 

„Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”; 

- Contractul de execuție nr. 4022/441/24.05.2019 încheiat cu Asocierea CTT 

CONSTRUCTII SAFE  S.R.L. (fostă S.C. CONSTRUCTII GABAP S.R.L.) - S.C. BENY 

ALEX S.R.L pentru obiectivul de investiții finanțat prin FEADR cu titlul „Modernizarea 

infrastructurii rutiere locale în comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”; 

- Hotărârea nr. 107 din 17.12.2020  privind aprobarea condițiilor pentru prelungirea 

contractului de lucrări nr. 4022/441/24.05.2019 încheiat cu CTT CONSTRUCȚII SAFE SRL 

pentru obiectivul de investiții „Modernzarea infrastructurii rutiere locale, în comuna Bicazu 

Ardelean, județul Neamț” 

- Memoriul justificativ nr. 9832 din 16.12.2020; 

- Nota explicativă pentru modificarea contractului de finanțare nr. 9831 din 16.12.2020; 

- Scrisoarea de solicitare a informațiilor suplimentare a AFIR Iasi nr. 118 din 

07.01.2021 înregistrată la Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 151 din 08.01.2021 

referitoare la depunerea scrisorii de garantie bancară prelungită până la data de 15.09.2021  

- scrisoarea de garanție pentru restituirea avansului nr. 656 din 11.12.2018 emisă de 

CEC BANK, valabilă până la data de 15.04.2021; 

Analizând referatul de aprobare nr. 352 din 15.01.2021 al domnului Primar al Comunei 

Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan și raportul de specialitate nr. 158 din 08.01.2021 al 

consilierului superior, Husaru Simona, din cadrul Compartimentului Constabilitate, Financiar, 

Taxe și Impozite din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean; 

Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost 

suplimentată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului 

local; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și alin. (14),  art. 139 

alin. (3) raportat la art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ; 

 



HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 – (1) Se aprobă prelungirea valabilității SCRISORII DE GARANŢIE  pentru 

restituirea avansului nr. 656 din 11.12.2018 emisă de CEC Bank S.A în valoare de 

2.264.153,06 lei, respectiv de la data de 15.04.2021 la data de 15.09.2021, pentru 

implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Bicazu 

Ardelean, județul Neamț”, finanțat prin FEADR, submăsura 7.2, în baza contractului de 

finanţare nr. C0720RM00011612900228 din 15.12.2017. 

(2) Se aprobă plata de la bugetul local al comunei Bicazu Ardelean către CEC Bank S.A 

a comisionului de acordare a prelungirii valabilității scrisorii de garanție, calculat ca procent 

lunar de 0,05% din valoarea avansului primit pentru întreaga perioadă cu care se prelungește 

termenul de execuție al proiectului, în cuantum de 5.660,35 lei. 

 (2) Se mențin garanțiile existente la acordarea inițială a scrisorii de garanție. 

 (3) Se aprobă semnarea contractului de credit și a tuturordocumentelor necesare ducerii 

la îndeplinire a acestuia de către d-nul Primar, Bîrsan Constantin Ioan, în calitate de ordonator 

principal de credite și de d-na contabil, Husaru Simona, în calitate de responsabil financiar. 

Art. 2 – Primarul Comunei Bicazu Ardelean şi compartimentele din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 3 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului 

Neamț în vederea exercitării controlului de legalitate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, 

Arhivă, Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea 

prezentei hotărâri în Monitorul Oficial Local pe site-ul 

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Țepeș Greuruș Gheorghe 

 

 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 

Nr. 8 din 22.01.2021 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 22.01.2021 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 

voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri 

prezenți.   

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/



