
 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

  

HOTARARE 

privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie nr.430/18.06.2018 eliberata 

de CEC BANK S.A. pentru proiectul integrat finantat prin Masura 7.2 al comunei 

Pietroasele 

 

Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Avand in vedere: 

 
-  raportul de specialitate intocmit de compartimentul buget finante contabilitate   cu 

nr.4395/02.12.2020 ; 

- referatul de aprobare  al primarului comunei Pietroasele, inregistrat la 

nr.4396/02.12.2020 ; 

- prevederile art.1, alin 1 si 2, precum si ale art.3 din ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fonurilor 

alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea 

spatiului rural prin cresterea  calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, 

aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.262/2009; 

- prevederile art.2 si cele ale art.4 alin 4(5) din contractul de finantare nerambursabila nr. 

C0720RN002521000457 din 10.11.2016 incheiat intre Comuna Pietroasele si Agenţia 

Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

- raportul de avizare al comisiei pe domenii; 

 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ  

 
H O T A R A S T E : 

 
 Art. 1. (1) Se aproba prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie nr.430/18.06.2018 

in valoare de 2.326.520,11 lei, eliberata de CEC BANK S.A. pentru obtinerea avansului de 

50 % din valoarea proiectului “Modernizare drumuri de interes local in comuna Pietroasele, 

judetul Buzau” pana la data de 30.05.2021. 

 

            Art.2. Avand in vedere prelungirea valabilitatii Scrisorii de Garantie bancara nr. 

430/18.06.2018, in suma de 2.326.520,11 pana la data de 30.05.2021 se va mentine garantia 

reprezentata de veniturile bugetare locale viitoare pe care la va realiza comuna Pietroasele 

precum si ipoteca mobiliara pe conturile deschise la CEC Bank S.A. pana la expirarea 

valabilitatii Scrisorii. 



 

 Art.3. Se aproba plata comisionului de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie 

bancara in suma de 6.979,56 lei integral, anterior eliberarii Addendumului la Scrisoarea de 

garantie pentru proiectul mentionat mai sus. 

 

 

 

Art.4. Pentru semnarea tuturor documentelor legate de prelungirea valabilitatii 

scrisorii de garantie bancara nr.430/18.06.2018 in valoare de 2.326.520,11 lei pana la  

30.05.2021 precum si pentru semnarea actelor aditionale la contractele de credit si garantie 

se desemneaza Primarul comunei Pietroasele, domnul Enache Cornel. 

 

Art.5. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta, 

Balaceanu Liliana Daniela 

                                    

 

 

       contrasemneaza    

Secretar general,                                                                                                         

                                                                                                         Matache Aurelia 

 

 

 

Nr.59/29.12.2020 

 

 

 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta 

ordinara din data de 29.12.2020, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, 

privind Codul administrativ, cu un nr.de  13 voturi pentru, - abtineri, - voturi impotriva, 

din numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


