
  

 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

 
privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție cu CEC BANK S.A. pentru obiectivul de 

investiții – „Înființarea sistemului  de distribuție gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, aparținătoare 
comunei Valea Râmnicului, județul Buzău”  

 
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

 
Având în vedere  : 

 referatul de  aprobare al Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat la nr.9381 din 19.11.2021; 
 raportul  de  avizare  al  inspectorului contabil  Iordăchescu  Viorica înreg.  la  nr.9382 din 19.11.2021; 
 raportul de avizare  al  Comisiei  de  specialitate a Consiliului  local  înreg.  la  nr.9393 din 19.11.2021; 
 prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr. 14 din 26.03.2019 privind  aprobarea investiției – „Înființarea 

sistemului  de distribuție gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, aparținătoare comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău; 

 prevederile Actului adițional nr.1 la Contractul de garantare nr. 9139/23 din 11.04.2019, încheiat cu 
CEC BANK S.A.;  

 prevederile alin.6 din Scrisoarea de garanție nr. 760 din 11.04.2019 încheiatăcu CEC BANK S.A.;  
 prevederile  art. 129 alin. 2 lit.c, alin.4 lit.b și  alin. 7 lit.n din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ ;  
 În temeiul  art. 139  alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aprobă prelungirea valabilității scrisorii de garanție cu CEC BANK S.A. în valoare de 
112.377,85 lei pentru obiectivul de investiții – „Înființarea sistemului  de distribuție gaze naturale în satele 
Oreavul și Rubla, aparținătoare comunei Valea Râmnicului, județul Buzău”. 

Art.2.Numărul de luni pentru care se solicită prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii de 
garantare enisă de CEC BANK S.A. este de 16 luni, respectiv până la data de 13.03.2023 până la pentru 
proiectul menționat mai sus.  

Art.3.Primarul comunei Valea Râmnicului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.4.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 
                    19.11.2021                                                                      VALEA  RÂMNICULUI 
 
 

          Iniţiator               Avizat 
           Primar,        Secretar general, 
 Ing. Marian Galbenu          Jr. Ionuț Șerbu  
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