
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL 
CQMţJNEI PUCHE�I MARI 
Nr.4-ţ _/ IG, /, , 2022 

PROIECT DE HOTARARE 
Pentru modificarea HCL nr.1/25.01.2022 privind aprobarea solicitarii de prelungire a 

valabilitatii Scrisorii de garantie nr. 147/14.05.2018 din partea F.N.G.C.I.M.M.-IFN SA 

Consiliul Local al comunei Puchenii Mari, judetul Prahova ; 
Avand in vedere : 

• . raportul de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de 
specialitate; 
• avizul secretarului comunei; 
• avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; 

Tinand seama de: 
• Prevederile HCL nr.17/04.05.2017 privind implementarea proiectului "Reabilitarea 
si dotarea Caminului Cultural din satul Miroslavesti, comuna Puchenii Mari, judetul 
Prahova"· , 
• Contractul de finantare nr.C0760CN00021733100322/18.04.2018; 
• Prevederile HCL nr.28/26.04.2018 privind aprobarea bugetului final pentru 
proiectul "Reabilitarea si dotarea Caminului Cultural din satul Miroslavesti, comuna 
Puchenii Mari, judetul Prahova", respectiv HCL nr.29/26.04.2018 privind aprobarea 
solicitarii de acordare a scrisorii de garantie din partea FNGCIMM-IFN SA ; 
• Durata de executie a proiectului este de 48 luni, respectiv pana la data de 
18.04.2022, precum si de durata de implementare a proiectului de maxim 45 luni ce 
reprezinta termenul limita pana la care se poate depune ultima cerere de plata 
• Durata de executie a contractului de finantare care cuprinde durata de realizare 
a investitiei si implementare a proiectului la care se adauga maximum 90 de zile 
calendaristice pentru efectuarea ultimei plati; 
• Faptul ca lucrarile la investitia susmentionata nu au fost finalizate; 
• Necesitatea prelungirii duratei de realizare a investitiei si de implementare a 
proiectului pana la 57 luni; 
• Necesitatea prelungirii perioadei de executie a Contractului de finantare pana la 
60 luni; 

In conformitate cu prevederile: 
• Prevederile HG nr.1262/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a OUG nr.79/2009, privind reglementarea unor masuri pentru stimularea 
absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru 
renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii; 

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTARASTE: 






