
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea termenului de depunere a primei tranșe de plată aferentă contractului de 

finanțare nr. C1920043X210312905445 din 07.06.2019 și a plății penalităților către AFIR 

pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire a inundațiilor 

pe pârâul Zănogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț” , finanțat prin FEADR 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă 

extraordinară; 

 

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

completată și ale O. MADR nr. 65/2019 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru 

anul 2019; 

Luând în considerare: 

- contractul de finanțare nr. C1920043X210312905445 din 07.06.2019; 

- memoriul justificativ nr. 4417 din 19.05.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de 

depunere a primei tranșe de plată aferentă contractului de finanțare nr. C1920043X210312905445 din 

07.06.2019; 

- nota explicativă pentru modificarea contractului de finanțare nr. 4416 din 19.05.2020; 

- notificarea în vederea acceptării actului adițional pentru prelungirea duratei maxime de 

execuție a contractelor de finantare peste 36 luni cu aplicarea penalității de 0,1%, emisă de AFIR sub 

nr. 4725 din 25.05.2020 și înregistrată la Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 

4319/26.05.2020; 

Analizând referatul de aprobare nr. 4635 din 09.06.2020 al domnului Primar al Comunei 

Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan și raportul de specialitate nr. 4325 din 26.05.2020 al 

contabilului, Husaru Simona, din cadrul aparatului 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 ale 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 – Se aprobă plata de la bugetul local al comunei Bicazu Ardelean către AFIR a 

penalităților de 0,1% calculate la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit, în sumă de 

549,00 lei, conform art. 12 alin. (2) din Anexa I la contractul de finantare, aferentă prelungirii 

termenului de depunere a primei tranșe de plată la contractul de finanțare nr. 

C1920043X210312905445 din 07.06.2019 pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire a 

infrastructurii de prevenire a inundațiilor pe pârâul Zănogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, 

județul Neamț” , finanțat prin FEADR.  

 



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

specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3 – Secretarul Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului Neamț în vederea exercitării 

controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri prin afișare 

la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul www.comunabicazuardelean.ro 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Doarvoaș Marius Gabriel 

 

                                                                                                             Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

Nr. 45 din 10.06.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința extraordinară din 10.06.2020 cu un număr de 11 voturi “pentru”, 0 

voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 11 consilieri 

prezenți. 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



