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H O T Ă R Â R EA Nr.22 din 07.04.2022 
privind aprobarea prelungirii valabilității Scrisorii de garanție de restituire a avansului Nr. 

3876 din 31.07.2017, emisă de CEC BANK S.A. – Sucursala Suceava, în vederea 
garantării restituirii avansului acordat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
pentru execuția proiectului de investiție ”Extindere Rețea de Canalizare și Extindere 
Alimentare cu Apă în localitatea Calafindești, comuna Calafindești, județul Suceava”, 

Contract de finanțare Nr. C0720AN00021513500507 din data de 14.10.2016. 
Consiliul Local al comunei Calafindești: 

           Tinand seama de: 
- prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  
           Luand act de:  

- Proiectul de hotarare initiat de  viceprimarul comunei Calafindesti, judetul 
Suceava, initiat de primarul Adrian FRINCU inregistrat sub nr. 2459 din 
05.04.2022; 

- referatul de aprobare prezentat de catre primarul  comunei  Calafindesti, in 
calitatea sa de initiator, inregistrat sub nr.  2460  din  05.04.2022;  

- raportul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, inregistrat sub nr. 2461 din 05.04.2022;  

- raportul comsiei de specialitate a consiliului local, inregistrat sub nr.2462 din 
05.04.2022 

Având în vedere: prevederile Contractului de finanțare Nr. 
C0720AN00021513500507 din data de 14.10.2016, incheiat cu Agentia pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale; 

-prevederile  art.5 alin. (1) lit.(a) si Cap.  IV ,,imprumuturi’’ din Legea nr. 273/2006 a 
finantelor publice locale, cu modificarile si completarile  ulterioare; 

-prevederile Hotararii nr. 40 din 30.06.2017 a Consiliului local al comunei 
Calafindesti privind aprobarea solicitării scrisorii de garantie din partea CEC Bank  S.A. –
Sucursala Suceava în vederea obținerii avansului necesar implementării proiectului de 
investiție intitulat ”Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in 
localitatea Calafindesti, comuna Calafindesti, judetul Suceava ” și finanțat prin Agentia 
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pentru Finantarea Investitiilor Rurale., C1.1 – SM 7.2 , conform contract de finanțare C 
0720AN00021513500507/14.10.2016, Act Aditional nr. 2/15.05.2017; 
           Ținând cont de :Scrisoarea de solicitare a informațiilor suplimentare  nr. 872 din 
16.03.2022  a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  ; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129  alin.(2) lit. b)  alin.(4) lit. (g)  art.139 alin. (3) lit.(e) si  
art.196 alin.(1) lit.( a)din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art.1 Se aprobă solicitarea prelungirii  până la data de 29.12.2022, a valabilității 
Scrisorii de garanție de restituire a avansului Nr. 3876 din 31.07.2017, emisă de CEC 
BANK S.A. – Sucursala Suceava, în vederea garantării restituirii avansului acordat de 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru execuția proiectului de investiție 
”Extindere Rețea de Canalizare și Extindere Alimentare cu Apă în localitatea Calafindești, 
comuna Calafindești, județul Suceava”, Contract de finanțare Nr. 
C0720AN00021513500507 din data de 14.10.2016. 

Art. 2. Pentru prelungirea valabilitatii Scrisorii de Garantie Bancara se mentin 
urmatoarele garantii : 

-ipoteca asupra veniturilor proprii, formate din: impozite, taxe, contributii, alte 
varsaminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit;  

- disponibilitatile banesti prezente si viitoare din conturile  si/sau suconturile 
deschise la CEC Bank-SA. 

Art.3. Se imputerniceste dl FRINCU ADRIAN in calitate de primar al comunei 
Calafindesti sa semneze in numele si  pentru comuna Calafindesti  documentatia pusa la 
dispozitie de banca: addendum pentru prelungirea valabilitatii la Scrisoarea de Garantie 
Bancara, actul aditional la Acordul de garantare/Contract de facilitate de credit si orice alt 
document in legatura cu aceasta. 

Art.4 Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
            Art.5  Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului  general  al 
comunei Calafindesti, in termenul prevazut de lege, Primarului  comunei  si Prefectului 
judetului Suceava si se aduce la cunostinta publica prin  afisare si pe pagina de internet 
www.comunacalafindesti.ro  
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