
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție emisă de Fondul de 

Garantare a Creditului Rural IFN S.A.  și plata comisionului de acordare a prelungirii 

scrisorii de garanție pentru garantarea avansului pentru obiectivul de investiții „Renovare, 

modernizare și dotare cămin cultural, în satul Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, 

județul Neamț” , finanțat prin FEADR 

 

 

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

ordinară; 

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

și completată și ale Ordinului M.A.D.R. nr. 65/2019 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de 

garantare pentru anul 2019; 

Luând în considerare: 

- Contractul de finanțare nr. C0760CM00021512900041 din 29.12.2016; 

- Contractul de lucrări nr. 5874/857/23.08.2017; 

- adresa nr. 531 din 16.04.2019 a SC ȘTEF EDIL CDP SRL prin care a solicitat 

prelungirea duratei de execuție cu 6 luni a contractului de execuție nr. 5874/857/23.08.2017 

pentru obiectivul de investiții finanțat prin FEADR cu titlul “Renovare, modernizare și dotare 

cămin cultural, în satul Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”; 

- adresa nr. 4343/11.05.2020 a Comunei Bicazu Ardelean privind condițiile de prelungire 

pe o perioadă de 6 luni de zile a contractului de execuție nr. 5874/857/23.08.2017 pentru 

obiectivul de investiții finanțat prin FEADR cu titlul “Renovare, modernizare și dotare cămin 

cultural, în satul Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”; 

- adresa nr. 4356 din data de 12.05.2020 prin care SC ȘTEF EDIL CDP SRL a acceptat 

condițiile de prelungire a duratei de execuție cu 6 luni a contractului de execuție nr. 

5874/857/23.08.2017 pentru obiectivul de investiții finanțat prin FEADR cu titlul “Renovare, 

modernizare și dotare cămin cultural, în satul Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, județul 

Neamț”; 

- Actul adițional nr. 7  la contractului de lucrări nr. 5874/857/23.08.2017 înregistrat sub nr. 

4359/622/12.05.2020 pentru obiectivul de investiții prin FEADR cu titlul „Construire și dotare 

grădiniță în satul Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”; 

- Memoriul justificativ nr. 4412 din 14.05.2020 privind aprobarea prelungirii perioadei de 

execuție a contractului de finanțare nr. C0760CM00021512900041 din 29.12.2016 cu 6 luni, 

respectiv de la 48 luni la 54 luni; 

- Nota explicativă pentru modificarea contractului de finanțare nr. 4413 din 04.05.2020; 

- Scrisoarea de solicitare a informațiilor suplimentare a AFIR Iasi înregistrată sub nr. 

5703/5306/29.06.2020 referitoare la depunerea scrisorii de garantie bancară prelungită până la 

data de 14.07.2021; 

- scrisoarea de garanție pentru restituirea avansului nr. IG173300684 din 30.08.2017 emisă 

de FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN S.A., a cărei valabilitate a fost 



prelungită conform notificării de prelungire a scrisorii de garanție de restituire a avansului nr. 

4446/17.09.2019 până la data de 13.01.2021; 

Analizând referatul de aprobare nr. 5326 din 29.06.2020 al domnului Primar al Comunei 

Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan și raportul de specialitate nr. 5309 din 29.06.2020 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, 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 prelungirea valabilității SCRISORII DE GARANŢIE  pentru restituirea 

avansului nr. IG173300684 din 30.08.2017 emisă de FONDUL DE GARANTARE A 

CREDITULUI RURAL IFN S.A. în valoare de 1.131.000,00 lei, respectiv de la data de 

13.01.2021 la data de 14.07.2021, pentru implementarea proiectului “Renovare, modernizare și 

dotare cămin cultural, în satul Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”, 

finanțat prin FEADR, în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. 

C0760CM00021512900041 din 29.12.2016. 

 Art. 2 – (1) Se aprobă plata de la bugetul local al comunei Bicazu Ardelean către 

FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN S.A. a comisionului pentru 

prelungirea valabilității scrisorii de garanție,  în suma de 3.393,00 lei, calculat în procent de 

0,05%, lunar, din valoarea avansului primit, pe o perioadă de 6 luni. 

 (2) Se aprobă plata de la bugetul local al comunei Bicazu Ardelean către AFIR a 

penalităților în sumă de 1.856 lei, calculate în procent de 0,1% la valoarea eligibilă nerambursabilă 

rămasă de plătit, pentru prelungirea cu 6 luni a contractului de finanțare  nr. 

C0760CM00021512900041 din 29.12.2016. 

Art. 3 –  Se însușește actul adițional nr. 7  la contractul de lucrări nr. 5874/857/23.08.2017, 

astfel cum a fost semnat și înregistrat sub nr. 4359/622/12.05.2020, pentru obiectivul de investiții 

“Renovare, modernizare și dotare cămin cultural, în satul Bicazu Ardelean, comuna Bicazu 

Ardelean, județul Neamț”, finanțat prin FEADR, privind prelungirea duratei de execuție cu 6 luni 

de zile, respectiv până la data de 30.01.2021. 

Art. 4 – Primarul Comunei Bicazu Ardelean şi compartimentele din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5 – 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. 55 din 30.06.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 30.06.2020 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. 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



