
  
                                       

                                 
                           

privind aprobarea solicitării de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garanţie nr. 606/26.09.2017, 
pentru proiectul de investitie  intitulat: ” Înfiinţare şi dotare Grădiniţă cu Program Normal, în sat 
Horodniceni, comuna Horodniceni, judeţul Suceava ” și finanțat prin Agentia pentru Finanțarea 

Investitiilor Rurale, C1.1 – SM 7.2, conform Contract de finanțare nr. 
C0720EN00031513500587/15.02.2017, Act Aditional nr. 6/27.01.2021, Act Aditional nr. 7/12.12.2021  
 
Având în vedere:  

a) prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor 
măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii si diversificării economiei în 
zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare;  

b) prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1262/2009 privind pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea 
unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării 
economiei în zonele rurale cu modificările și completările ulterioare ;  

c) procedurile A.F.I.R. și prevederile Contractului de finanțare nr.  
C0720EN00031513500587/15.02.2017, Act Aditional nr. 6/27.01.2021; 

d) Hotărârea Consiliul local nr. 34/08.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați si a suportării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile  aferente obiectivului de 
investiții „Înfiinţare şi dotare Grădiniţă cu Program Normal, în sat Horodniceni, comuna Horodniceni, 
judeţul Suceava”;  
      ținând seama de scrisoarea de solicitare a informațiilor suplimentare a CRFIR 1 NE-Iași nr. 
1365/04.05.2022, prin care solicită prelungirea scrisorii de garanție bancară până la data de 
30.11.2022  
 

luând act de proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Horodniceni înregistrat sub nr. 
34 din 04.05.2022 însoțit de :  

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 
1562 din 04.05.2022; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Horodniceni,  înregistrat sub nr. 1563 din 04.05.2022;  

c) avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului şi turism și al  comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local Horodniceni;  
 
    în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre: 
 
      Art. 1. (1) Se aprobă solicitarea de prelungire a valabilitatii  Scrisorii de Garanţie  nr. 606 din 
26.09.2017,  pentru proiectul intitulat: ”Înfiinţare şi dotare Grădiniţă cu Program Normal, în sat 
Horodniceni, comuna Horodniceni, judeţul Suceava” și finanțat prin Agentia pentru Finantarea  
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Investitiilor Rurale, C1.1 – SM 7.2, conform Contract de finanțare nr. C 
0720EN00031513500587/15.02.2017,  Act Aditional nr. 6/27.01.2021,  pe o perioada de 3 luni.  
 
(2) Valoarea scrisorii de garanţie este de 218.543,77 lei, reprezentând 100% din valoarea avansului 
în suma de 218.543,77 lei , cu valabilitate inițială până la data de 30.08.2022 si prelungirea acesteia 
pana in data de 30.11.2022.  
 
    Art. 2. Se aprobă plata comisionului de garantare aferent prelungirii Scrisorii de garanţie nr. 
606/26.09.2017 în sumă totală de 327,82 lei (218.543,77 X 0,05% X 3 luni) care se achită integral, 
din bugetul local, catre FNGCIMM SA-IFN. 
 
     Art. 3. Primarul comunei Horodniceni, prin aparatul de specialitate va asigura aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri. 
 
    Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 
în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la cunoştinţă publică prin 
afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, 
în format electronic, la pagina de internet, https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-
deliberative/. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Horodniceni, 13 mai 2022 

Nr. 35. 

           

 

   
 
 

 

Președinte de ședință,  
 ……………….…………………… 

C o z m a  A r s i n i c a   

Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretarul general al comunei,  
….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN  


