
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanţie din partea CEC BANK SA 

  în vederea implementării obiectului de investiţii  
        ,,Modernizare drumuri comunale in comuna Baia, sat Baia, judetul Suceava” 
 
Consiliul local al comunei , judeţul Suceava luând act de: 
-    referatul de aprobare privind necesitatea adoptarii proiectului de hotarare, prezentat de d-na 
Tomescu Maria - primarul comunei Baia, înregistrat la numărul 2339 din  25.03.2021; 
-    raportul compartimentului financiar  contabil, înregistrat la numărul 2424  din 11.12.2020 ; 
-  avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr.2540 din 
31.03.2021; 
-  Contractul de finanţare Nr.C0720RN00011613500213/21.12.2017 al proiectului ”Modernizare 
drumuri comunale in comuna Baia, sat Baia, judetul Suceava”;  
      În temeiul dispoziţiilor art. 129  alin.(2) lit. b) şi alin.(4) lit. d), art.139 alin.(1) din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1. Se aprobă solicitarea  de prelungire a  Scrisorii de garanţie nr. 231 din 29.01.2018 din 
partea CEC BANK SA  pentru o perioada de 3 luni, pana la data de 21.09.2021 suma de 1.792.905  
lei ce reprezintă 100 % din valoarea avansului de 1.792.905 lei în vederea implementării obiectivului  
de investiţii :Modernizare drumuri comunale in comuna Baia, sat Baia, judetul Suceava”, in 
baza  contractului de finanţare Nr. C0720RN00011613500213/21.12.2017, completat si modificat 
prin Actele adiţionale nr. 1 din 11.12.2018, nr. 2 din 20.11.2020,  nr.3 din 17.03.2021 ,încheiate cu 
AFIR . 
Art.2. Comisioanele se vor achita trimestrial , din  disponibilitățile rezultate din incasări.  
Art.3. Se aproba garantarea Scrisorii de Garantie Bancara solicitata de la CEC Bank SA –Agentia 
Falticeni  cu veniturile proprii ale Comunei Baia si garantie mobiliara pe conturile curente deschise 
la CEC Bank SA – Agentia Falticeni. 
Art.4. Se imputerniceste d-na Tomescu Maria in calitate de Primar al comunei Baia sa semneze 

in numele si pentru comuna Baia, judetul Suceava, Actul aditional, addenum la scrisoarea de 
garantie bancara, orice alte documente (contracte de credit si garantii, etc.) necesare prelungirii, 
derularii si inchiderii plafonului  de garantii de la banca. 
Art.5.  La data emiterii prezentei hotărâri HCL nr.3 / 26.01.2021, se abrogă.  
Art.6. Primarul comunei şi compartimentul buget- finanţe- contabilitate vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

.       Președintele de ședință,                                                                    Contrasemnează: 

                                                                                      Secretarul general al  C o m u n e i   

       Romică ȘANDRU        Rodica COCEAN 

 

 
 

 
BAIA:31.03.2021 
NR.24  



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROIECT   DE   H O T Ă R Â R E 
privind  solicitarea  de prelungire a scrisorii de garanţie din partea CEC BANK SA 

  în vederea implementării obiectului de  investiţii  
        ,,Modernizare drumuri comunale in comuna Baia, sat Baia, judetul Suceava” 
 
Consiliul local al comunei , judeţul Suceava luând act de: 
-    referatul de aprobare privind necesitatea adoptarii proiectului de hotarare, prezentat de d-na 
Tomescu Maria - primarul comunei Baia, înregistrat la numărul 2339 din  25.03.2021; 
-    raportul compartimentului financiar  contabil, înregistrat la numărul 2424  din 11.12.2020 ; 
-  avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr.   din ……; 
-  Contractul de finanţare Nr.C0720RN00011613500213/21.12.2017 al proiectului ”Modernizare 
drumuri comunale in comuna Baia, sat Baia, judetul Suceava”;  
      În temeiul dispoziţiilor art. 129  alin.(2) lit. b) şi alin.(4) lit. d), art.139 alin.(1) din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1. Se aprobă solicitarea  de prelungire a  Scrisorii de garanţie nr. 231 din 29.01.2018 din 
partea CEC BANK SA  pentru o perioada de 3 luni, pana la data de 21.09.2021 suma de 1.792.905  
lei ce reprezintă 100 % din valoarea avansului de 1.792.905 lei în vederea implementării obiectivului  
de investiţii :Modernizare drumuri comunale in comuna Baia, sat Baia, judetul Suceava”, in 
baza  contractului de finanţare Nr. C0720RN00011613500213/21.12.2017, completat si modificat 
prin Actele adiţionale nr. 1 din 11.12.2018, nr. 2 din 20.11.2020,  nr.3 din 17.03.2021 ,încheiate cu 
AFIR . 
Art.2. Comisioanele se vor achita trimestrial , din  disponibilitățile rezultate din incasări.  
Art.3. Se aproba garantarea Scrisorii de Garantie Bancara solicitata de la CEC Bank SA –Agentia 
Falticeni  cu veniturile proprii ale Comunei Baia si garantie mobiliara pe conturile curente deschise 
la CEC Bank SA – Agentia Falticeni. 
Art. 4. Se imputerniceste d-na Tomescu Maria in calitate de Primar al comunei Baia sa semneze 
in numele si pentru comuna Baia, judetul Suceava, Actul aditional, addenum la scrisoarea de 
garantie bancara, orice alte documente (contracte de credit si garantii, etc.) necesare prelungirii, 
derularii si inchiderii plafonului  de garantii de la banca. 
Art.5.  La data emiterii prezentei hotărâri HCL nr.3 / 26.01.2021, se abrogă.  
Art.6.  Primarul comunei şi compartimentul buget- finanţe- contabilitate vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Nr. 2339 din  25.03.2021 
 

Initiator, 
primar Tomescu Maria 

 

                                                                                                              Avizat pentru legalitate,   
                                                                                                         Secretar general al comunei 

                                                                               Jr.  Cocean Rodica 

 



 
ROMANIA  

JUDETUL SUCEAVA 
PRIMARIA COMUNEI BAIA  

PRIMAR 

Nr. 2339 din  25.03.2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
privind  solicitarea  de prelungire a scrisorii de garanţie din partea CEC BANK 

SA   în vederea implementării obiectului de  investiţii  
        ,,Modernizare drumuri comunale in comuna Baia, sat Baia, judetul Suceava” 
 
 

Maria TOMESCU, primarul comunei Baia, prezint următorul referat de aprobare: 
Necesitatea şi oportunitatea adoptării prezentului proiect:                    

        
      Comuna Baia, este beneficiara proiectului  ,,Modernizare drumuri comunale in 
comuna Baia, sat Baia, judetul Suceava”. 
Prin HCL nr. 41 din 28.09.2015 s-a aprobat implementarea proiectului ”Modernizare 
drumuri comunale in comuna Baia, sat Baia, judetul Suceava”  s-a aprobat 
valoarea  actualizată  a   investitiei   5.423.673,79 lei, din care  :4.539.000 lei valoare 
eligibilă şi  884.673,79 lei valoare neeligibilă, și  1.279.539,56 lei  valoare neeligibilă(  
din care  1.236.913,82  lei reprezintă  valoare TVA)  și solicitarea  scrisorii de garantie  
în valoare 1.792.905  lei    din partea CEC BANK SA reprezentând  100% din valoarea 
avansului în suma de 1.792.905  lei  a contractului de finanţare Nr. 
C0720RN00011613500213/21.12.2017 al proiectului ”Modernizare drumuri 
comunale in comuna Baia, sat Baia, judetul Suceava”. 
       Data-limită de executare a proiectului conform contractului este 21.12.2020. 
Valoarea scrisorii de garanţie este de 1.792.905  lei, reprezentând 100% din valoarea 
avansului în sumă de 1.792.905  lei. Valabilitatea iniţială a scrisorii de garanţie este 
21.12.2020 inclusiv, iar  solicitarea de prelungire este necesar sa se faca cu cel putin  
trei luni inainte de data expirarii.   
       In luna martie 2021, s-a realizat  receptia lucrarii, insa este necesara  actualizarea 
extraselor de carte funciară,  prin inscrierea investitiei pe tronsoanele de drum 
modernizate prin proiectul cu finantare europeana. 
        Astfel, având in vedere Notificarea primita de la AFIR Iasi si inregistrata sub nr. 
nr.1848 din 22.0.2021  prin care ne comunică ca s-a depasit termenul de depunere a 
ultimei transe de plata, transa care reprezinta finalizarea proiectului, intrucat nu ne 
incadram in acest termen, este necesara prelungirea perioadei contractului de 
finantare.  
              Fata de  aceste aspecte propun Consiliului local adoptarea proiectului de 
hotarare in forma initiata. 
 

PRIMAR,  
Tomescu Maria 

 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA  
COMUNA BAIA   
Compartiment financiar  contabil  
Nr. 2424 din 26.03.2021 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  

privind  solicitarea  de prelungire a scrisorii de garanţie din partea CEC BANK 
SA   în vederea implementării obiectului de  investiţii  

        ,,Modernizare drumuri comunale in comuna Baia, sat Baia, judetul Suceava” 
 

 
            Avand in vedere proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei si a  
referatului de aprobare privind  solicitarea de prelungire a scrisorii de garanţie  din 
partea CEC BANK SA   , precum si aprobarea comisionului de garantare. 
          Prin HCL nr.41din 28.09.2015 s-a aprobat implementarea proiectului 
”Modernizare drumuri comunale in comuna Baia, sat Baia, judetul Suceava”;     
s-a aprobat valoarea  actualizată  a   investitiei   5.423.673,79 lei, din care  :4.539.000 
lei valoare eligibilă şi  884.673,79 lei valoare neeligibilă, și  1.279.539,56 lei  valoare 
neeligibilă(  din care  1.236.913,82  lei reprezintă  valoare TVA)  și solicitarea  scrisorii 
de garantie  în valoare 1.792.905  lei    din partea CEC BANK SA reprezentând  100% 
din valoarea avansului în suma de 1.792.905  lei  a contractului de finanţare Nr. 
C0720RN00011613500213/21.12.2017 al proiectului ”Modernizare drumuri 
comunale in comuna Baia, sat Baia, judetul Suceava”.  
       Data-limită de executare a proiectului conform contractului era 21.12.2020. 
Valoarea scrisorii de garanţie este de 1.792.905  lei, reprezentând 100% din valoarea 
avansului în sumă de 1.792.905  lei. Valabilitatea iniţială a scrisorii de garanţie a fost 
21.12.2020 inclusiv, iar  solicitarea de prelungire este necesar sa se faca cu cel putin  
trei luni inainte de data expirării.   
             In luna martie 2021, s-a realizat  receptia lucrarii, insa este necesara  
actualizarea extraselor de carte funciară,  prin inscrierea investitiei pe tronsoanele de 
drum modernizate prin proiectul cu finantare europeana. 
               Astfel, având in vedere Notificarea primită de la AFIR Iasi si inregistrată sub 
nr.1848 din 22.0.2021  prin care ne comunica ca s-a depasit termenul de depunere a 
ultimei transe de plata ,  transa care reprezinta finalizarea proiectului, întrucat nu ne 
incadrăm in acest termen, este necesara prelungirea perioadei contractului de 
finantare.  
              Date fiind aceste aspecte propunem Consiliului local adoptarea proiectului de 
hotarare in forma initiata. 
 
                                                     Consilier superior, 
                                                        Ec. Apostol Alina  
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