
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garanţie nr. 

693/24.10.2018 , pentru  proiectul de investiție intitulat ”Infiintare si dotare 
gradinita cu program normal in sat Catamaresti Deal, Comuna Mihai Eminescu, 

judetul Botosani ” și finanțat prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor 
Rurale, conform Contract de finanțare nr. C 0720EN00011710700064/ 

05.02.2018, Act Aditional nr. 4/01.09.2021 
 

Consiliul local al comunei Mihai Eminescu întrunit in şedinţa sa ordinară din 
data de 04.02.2022, 

Având în vedere: 
- Referatul Compartimentului achiziţii publice nr. 1463/03.02.2022, 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 

- H.C.L. nr. 73/10.10.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor 

tehnico - economici pentru investiţie "Înfiinţare si dotare grădiniţă cu program normal in sat 

Catamaresti Deal, Comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani" 

- Procedurile A.F.I.R. privind Scrisoare de Solicitare a Informaţiilor Suplimentare 

nr.8989/17.11.2020, 

- Prevederile Contractului de finanţare nr. C 0720EN00011710700064/05.02.2018, Act 

Adiţional nr. 4/01.09.2021; 

In temeiul art. 75 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit "b", alin. (7), lit. a) al aceluiaşi articol din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si 

completarile ulterioare, 

In temeiul dispoziţiilor art. 196 alin(l) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ,cu modificările si completările ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adopta prezenta HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. (1). Se aprobă solicitarea de prelungire a valabilitatii  Scrisorii de Garanţie  

nr. 693/24.10.2018, pentru proiectul intitulat ”Infiintare si dotare gradinita cu 
program normal in sat Catamaresti Deal, Comuna Mihai Eminescu, judetul 
Botosani” și finanțat prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, conform Contract 
de finanțare nr. C 0720EN00011710700064/05.02.2018, Act Aditional nr. 4/01.09.2021, pe 
o perioada de 2 luni. 

(2). Valoare scrisorii de garanţie este de 690.774,00 lei, reprezentând 
100% din valoarea avansului în suma de 690.774,00  lei, cu valabilitate initiala pana in data 
de 05.05.2022 si prelungirea acesteia pana in data de 05.07.2022. 

Art. 2. Se aproba plata comisionului de garantare aferent prelungirii Scrisorii de 
garanţie nr. 693/24.10.2018 în sumă totală de 690,77 lei, din care se achita integral suma 
de 690,77 lei (690.774,00 lei X 0,05% X 2 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, catre FNGCIMM SA-IFN 

 



Art. 3. Primarul comunei Mihai Eminescu, prin aparatul de specialitate va asigura 
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul – Botoşani, 

Primarului comunei MIHAI EMINESCU, Serviciului financiar – contabil. 
 
  

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 
 

DUMITRU ALECU 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 
 
 
 
 
NR. HOTĂRÂRE: 24/ 04.02.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


