
ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI  FRUMOSU 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea solicitării de prelungire a valabilității Scrisorii de garanţie nr. 26/13.03.2018 necesară implementării 

proiectului de investiție intitulat ”Înființare sistem de alimentare cu apă și apă uzată în localitatea Frumosu,  județul 

Suceava” și finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale , conform contract de finanțare  nr. C 

0720AM00011713500201/18.12.2017, Act Adițional nr. 3/21.10.2020; 

 

Consiliul Local al comunei Frumosu, judeţul Suceava, 

Având în vedere: 

-  referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr. 9146/11.10.2021 

-  raportul de specialitate la proiectul de hotărâre nr. 9147/11.10.2021 

-  raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Frumosu nr.9148/11.10.2021 

- H.C.L. nr. 16/24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și instrumentarea proiectului 

de investiție ” Înființare sistem de alimentare cu apă și apă uzată în localitatea Frumosu,  județul Suceava”  

            -  procedurile A.F.I.R. și prevederile Contractului de finanțare nr. C 0720AM00011713500201/18.12.2017, Act 

Adițional nr 3/21.10.2020. 

            Fundamentat pe:  

- prevederile art.20 alin.(1) lit.i   din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1) și, art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă solicitarea de prelungire a valabilității  Scrisorii de Garanţie  nr. 26 din 13.03.2018,  pentru 

proiectul intitulat ” Înființare sistem de alimentare cu apă și apă uzată în localitatea Frumosu,  județul Suceava” și finanțat 

prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, conform Contract de finanțare nr.  C 

0720AM00011713500201/18.12.2017, Act Aditional nr 3/21.10.2020 pe o perioada de 12 luni;  

Valoarea scrisorii de garanţie este de 5.672.574,39 lei, reprezentând 100% din valoarea avansului în sumă de 

5.672.574,39 lei, cu valabilitate inițială până în data de 18.12.2021  și prelungirea acesteia până în data de 18.12.2022. 

Art. 2. Se aprobă plata comisionului de garantare aferent prelungirii Scrisorii de garanţie nr. 26/13.03.2018 în 

sumă totală de 34.035,45  lei, din care se achită integral suma de 0  lei (5.672.574,39 X 0,05% X 12 luni) /parţial suma de  

0 lei, aferentă anului în curs, urmând ca diferenţa să fie plătită, după caz, conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, catre 

FNGCIMM SA-IFN; 

Art. 3. Primarul comunei Frumosu, prin aparatul de specialitate, va asigura aducerea la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  

      Președinte de ședință                                                      Contrasemnează 

                                             Ioan Buga                                                          Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                                    Aurel Rusu 

 
 

Frumosu la 14.10.2021 
Nr.75 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13 
Prezenți : 101 
Voturi:-Pentru : 10 
            -Împotriva : 0 
            -Abțineri : 0 


