
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

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 și ale O. MADR nr. 21/2020 pentru aprobarea nivelului comisioanelor 

de garantare pentru anul 2020; 

Luând în considerare: 

- Contractul de finanțare nr. C0720RM00011612900228 din 15.12.2017; 

- Contractul de lucrări nr. 4022/441/24.05.2019; 

- Hotărârea nr. 75 din 29.08.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean 

pentru aprobarea prelungirii contractului de lucrări nr. 4022/441/24.05.2019, încheiat cu CTT 

CONSTRUCȚII SAFE S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiții “Modernizarea 

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

- Actul adițional nr. 3 – înregistrat sub nr. 6968/840/31.08.2020 la contractul de lucrări 

nr. 4022/441/24.05.2019 

- Nota explicativă pentru modificarea contractului de finanțare nr. 6971 din 31.08.2020, 

, înregistrată la AFIR sub nr. 7447 din 02.09.2020,  pentru prelungirea perioadei de execuție a 

contractului de finanțare nr. C0720RM00011612900228 din 15.12.2017 cu 4 luni, respectiv de 

la 36 luni la 40 luni, precum și scrisoarea de solicitare a informațiilor suplimentare emisă de 

AFIR nr. 7670/7272/14.09.2020, prin care se solicită scrisoarea de garanție bancară prelungită 

până la data de 15.04.2021; 

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

CEC Bank S.A., valabilă până la data de 15.12.2020; 

Analizând referatul de aprobare nr. 7279  din 17.09.2020 al domnului Primar al 

Comunei Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, și raportul de specialitate nr. 7278 din 

17.09.2020 al contabilului, Husaru Simona, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Bicazu Ardelean; 

Luând în considerare ordinea de zi aprobată, proiectul de hotărâre şi 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 

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 15.12.2020 la data de 15.04.2021, 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 (4 luni) cu care se 

prelungește termenul de execuție al proiectului, în cuantum de 4.528,32 lei, precum și 

aprobarea plății sumei de 3.663 lei în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din anexa I la 

contractul de finanțare. 

 (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 – 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, 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,  

Mucenicu Toader 

 

 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

 

Nr. 86 din 23.09.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 23.09.2020 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/



