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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Solicitării de prelungire a valabilităţii Scrisorii de garanţie nr. 813/12.10.2017, în vederea implementării proiectului de investiție intitulat 

”Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”, finanțat prin Agenţia 
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, conform Contractului de finanțare nr.  

C 0760CN00011713500296/28.09.2017, Act Adiţional nr. 4/25.02.2021 
 

 Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare, prezentat de domnul primar Petru Todosi, înregistrat cu nr. 1651 din 1.03.2022; 
-  Notificarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale nr. 707 din 1.03.2022; 
- Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare nr. 708 din 1.03.2022 a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 
- Raportul compartimentului  buget, contabilitate, impozite şi taxe, înregistrat cu nr. 1654 din 1.03.2022; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărie comunală protecţia mediului şi turism, înregistrat cu nr. 1666 din 1.03.2022; 
- procedurile A.F.I.R. și prevederile Contractului de finanțare C 0760CN00011713500296/ 28.09.2017 şi Actul Adiţional nr. 4/25.02.2021; 
- Hotărârea Consiliului Local Cacica nr. 37 din 25 iunie 2015 privind aprobarea derulării obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere 
așezământ cultural în satul Pârteștii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava”; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) şi lit. c), alin. (4) lit. b), alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă Solicitarea de prelungire a valabilităţii  Scrisorii de Garanţie  nr. 813 din 12.10.2017, pentru proiectul de investiţii intitulat: 
„Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural  în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”, finanțat prin Agenţia 
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, conform Contractului de finanțare nr. C 0760CN00011713500296/28.09.2017, Act Adiţional nr. 4/25.02.2021,  pe o 
perioada de 12 luni.  

(2) Valoarea scrisorii de garanţie este de 828.095,16 lei, reprezentând 100% din valoarea avansului în suma de 828.095,16 lei, cu valabilitate 
iniţială până în data de 28.05.2022 şi prelungirea acesteia până în data de 28.05.2023; 

Art. 2. Se aprobă plata comisionului de garantare aferent prelungirii Scrisorii de garanţie nr. 813/12.10.2017, în sumă totală de 4.968,57 lei, din 
care se achită integral suma de 4.968,57 lei (828.095,16 X 0,05% X 12 luni) /parţial suma de - 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, către FNGCIMM SA-IFN. 

Art. 3. Se aprobă achitarea penalităţii de 0,1%, calculată la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit, în valoare de 844,00 lei. 
Art. 4. Primarul comunei, prin personalul din cadrul aparatului de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri .  
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege: 
- Primarului comunei Cacica; 
- Instituţiei Prefectului - Județul Suceava;  
- Compartimentelor interesate din cadrul Primăriei comunei Cacica, 
- Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 

şi se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei şi pe site-ul www.comuna-cacica.ro. 
 
 

                    Preşedinte de şedinţă, 
                                       Consilier, 
                                     Elena BOLOCA 
                                                                                              Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                             Secretar general al comunei Cacica, 
                                                                                                  Georgeta-Graţiela VOLANSCHI 
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                                                                            Vizat CFP:                                                                             
                                                                              Consilier, 
                                                                    Floricica-Lucia Sahlean 


