
R O M Â N I A 

JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA CORNU LUNCII 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 

 

privind prelungirea Scrisorii de Garanție Bancară de restituire a avansului încasat din 

grant, la proiectul „Construire grădiniță cu program prelungit în satul Dumbrava, comuna 

Cornu Luncii, județul Suceava” 

 

 Consiliul local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a d-lui Fron Gheorghe , primarul comunei Cornu  

Luncii, județul Suceava, înregistrat sub nr. 2638 din 25.03.2021; 

- Raportul compartimentului contabilitate, buget-finanțe, din cadrul aparatului  

de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii, județul Suceava, înregistrat sub nr.2639 din 

25.03.2021; 

- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget- 

finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură , gospodărire 

comunală, protecția mediului și turism din cadrul Consiliului local înregistrat sub nr. 2836 din 

31.03.2021; 

- Contractul de finanțare Nr. C 0720EN00011613500298/20.07.2017, privind 

 finanțarea proiectului de investiție „Construire grădiniță cu program prelungit în satul 

Dumbrava, comuna Cornu Luncii, județul Suceava”; 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la 

contracte sau convenții; 

Adresa nr. 2640 din 25.03.2021, înaintată către CEC BANK Agenția Fălticeni; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. b), al art. 139,  alin.(3), lit.b), art. 196 

alin.(1) lit.a)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea Scrisorii de Garanție Bancară de restituire a avansului 

încasat din grant, la proiectul de investiție „Construire grădiniță cu program prelungit în satul 

Dumbrava, comuna Cornu Luncii, județul Suceava”, contract încheiat de către comuna Cornu 

Luncii, județul Suceava,  cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în sumă de 

587.827,73 lei, până la data de  20.07.2022. 

Art. 2. Se aprobă prelungirea valabilității plafonului pentru emiterea scrisorii de garanție 

de restituire avans din grant în valoare de 2.764.934 lei, până la data de 20.07.2022; 

 

 

Art. 3. Comisioanele se vor achita trimestrial din disponibilitățile rezultate din încasări; 

Art. 4. Pentru plafonul din scrisoarea de garanție bancară prelungită se mențin 

următoarele garanții: 

- ipoteca asupra veniturilor proprii; 

- garanție mobiliară pe conturile deschise la bancă; 

Art. 5. Primarul comunei Cornu Luncii și Biroul contabilitate, buget-finanțe,  



vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 6. Se împuternicește dl Fron Gheorghe - primarul comunei Cornu Luncii, județul 

Suceava să semneze în numele și pentru comuna Cornu Luncii, județul Suceava, Actul adițional 

la Acordul de garantare, adendum la scrisoarea de garanție bancară, orice alte documente 

(contracte de credit și garanții, etc.) necesare prelungirii, derulării și închiderii plafonului de 

garanții de la bancă. 
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