
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

d) art. 129 alin. (2) lit. ”b” și alin. (4) lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ;  

e) art. 1 și art. 3 lit. ”a” din OUG nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru 

stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru 

renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieții şi diversificării economiei 

în zonele rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) HG nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 

79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin 

creşterea calităţii vieții şi diversificării economiei în zonele rurale; 

g) procedurile A.F.I.R. și prevederile contractului de finanțare nr. 

0720AM00011713500364/03.10.2017, Act Adițional nr. 3/21.01.2020; 

h) Hotărârea Consiliului local Mălini nr. 13 din 30 martie 2017 privind implementarea 

proiectului „Înfiinţare sistem de alimentare cu apa si extindere sistem de canalizare 

existent  în comuna Malini, judeţul Suceava”; 

luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către domnul Petru Nistor primarul comunei 

Mălini, în calitatea sa de inițiator prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului. 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului. 

c) avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 

comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului local Mălini. 

ținând seama de prevederile art. 80 - 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. ”a” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, Consiliul Local al comunei Mălini, adoptă prezenta hotărâre:  
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Art. 1. Se aprobă solicitarea de prelungire a valabilitatii Scrisorii de Garanţie nr. 

852/13.10.2017, pentru proiectul intitulat: „Înfiintare sistem de alimentare cu apă și extindere 

sistem de canalizare existent în comuna Mălini, judeţul Suceava” și finanțat prin Agentia pentru 

Finantarea Investitiilor Rurale, C1.1 – SM 7.2, conform Contract de finanțare nr. C 

0720AM00011713500364/03.10.2017, Actul Aditional nr 4/14.09.2020, pe o perioada de 6 

luni;  

Valoare scrisorii de garanţie este de 2.662.940,52 lei, reprezentând 100% din valoarea 

avansului în suma de 2.662.940,52 lei, cu valabilitate initiala pana in data de 03.10.2021 și 

prelungirea acesteia până în data de 03.04.2022. 

Art. 2. Se aprobă plata comisionului de garantare aferent prelungirii Scrisorii de 

garanţie nr. 852/13.10.2017. în sumă totală de 7.988,82 lei, din care se achita integral suma de 

7.988,82 lei (2.662.940,52 X 0,05% X 6 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. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Mălini, județul Suceava prin compartimentele de resort din cadrul aparatului 

propriu specialitate.  
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei Mălini, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mălini și Instituției 

Prefectului – Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.  
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