
ROMANIA 

JUDETUL OLT 

PRIMARIA ORASULUI PIATRA OLT 

 

 

PROIECT DE HOTARARE 

Cu privire la: aprobare  incheiere act aditional nr. 2 pentru prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 

155 de zile de la expirarea ordinului de incepere a executarii lucrarilor nr. 21890/29.09.2020,  pentru 

obiectivul de investitie  “Culture Green-Centru Cultural in orasul Piatra Olt,judetul Olt " 

 

 

 

           Primarul  orasului Piatra Olt ; 

 Avand in vedere: 

-Referatul de aprobare nr.18846/29.06.2021, privind aprobare  incheiere act aditional nr. 2 pentru 

prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 155 de zile de la expirarea ordinului de incepere a 

executarii lucrarilor nr. 21890/29.09.2020,  pentru obiectivul de investitie  “Culture Green-Centru Cultural 

in orasul Piatra Olt,judetul Olt" 

-Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr.18847/29.06.2021, 

aprobare  incheiere act aditional nr. 2 pentru prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 155 de zile 

de la expirarea ordinului de incepere a executarii lucrarilor nr. 21890/29.09.2020,  pentru obiectivul de 

investitie  “Culture Green-Centru Cultural in orasul Piatra Olt,judetul Olt " 

-Incheierea nr. 1427 din 15.10.2020  de validare a mandatului candidatului Rada Nicusor in functia de 

Primar al Orasului Piatra Olt, judelul Olt. 

-Dispozitiilor  art.129  alin. 4 , lit. d din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-Contract de finantare nr. 86969/30.07.2018, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice si Orasul Piatra Olt  pentru obiectivul de investitii „Culture Green - Centru Cultural 

orasul Piatra Olt , judetul Olt,;  

-Contract de lucrări nr. 20707/03.09.2020 pentru obiectivul de investitie “Culture Green-Centru Cultural in 

orasul Piatra Olt,judetul Olt ", incheiat intre SC Proluni Structuri SRL si Orasul Piatra Olt; 

- Ordinul de incepere a executarii lucrarilor nr. 21890/29.09.2020, pentru obiectivul de investitie “Culture 

Green-Centru Cultural in orasul Piatra Olt,judetul Olt  

 -Adresa nr. 5/09.03.2021 si 5bis/15.06.2021, emise de SC Proluni Structuri SRL. privind prelungirea 

termenului de finalizare a contractului de  lucrari nr. 20707/03.09.2020; 

-Adresa emisa de BRCT Calarasi , inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt sub nr.18836/29.06.2021 

             În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

                                                       HOTARASTE: 

 

Art. 1.  Se  aproba incheierea actului aditional nr. 2 conform anexa nr. 1 la prezenta cu privire la 

prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 155 de zile calendaristice de la expirarea ordinului de 

incepere a executarii lucrarilor nr. 21890/29.09.2020 .  

Art. 2. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine Primarului orasului Piatra Olt prin biroul de 

specialitate . 

            Art.3.  Prezenta hotarare se comunica : 

  -Institutiei Prefectului - Judetului Olt 

  -Primarului orasului Piatra Olt 

                       - Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi  

 

                                        Initiator, 

                  PRIMARUL ORASULUI PIATRA OLT 

                                NICUSOR  RADA                                                      AVIZEAZA, 

                                                                                                          SECRETAR GENERAL 

                                                                                                           PETRISOR STOICA 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL OLT                                                                                            

PRIMĂRIA ORAŞULUI PIATRA OLT 

Nr. 18847/29.06.2021  

 

 

Raport de specialitate  

privind aprobare  incheiere act aditional nr. 2 referitor la prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 

155 de zile de la expirarea ordinului de incepere a executarii lucrarilor nr. 21890/29.09.2020,  pentru 

obiectivul de investitie  “Culture Green-Centru Cultural in orasul Piatra Olt,judetul Olt " 

 

 

Prezentul raport insoteste proiectul de hotarare privind aprobare  incheiere act aditional nr. 2 

referitor la prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 155 de zile de la expirarea ordinului de 

incepere a executarii lucrarilor nr. 21890/29.09.2020,  pentru obiectivul de investitie  “Culture Green-Centru 

Cultural in orasul Piatra Olt,judetul Olt " . 

 Orasul Piatra Olt, prin reprezentantul sau legal, a semnat Contract de finantare nr. 

86969/30.07.2018, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Orasul Piatra 

Olt  pentru obiectivul de investitii „Culture Green - Centru Cultural orasul Piatra Olt , judetul Olt. 

A fost semnat contractul de  lucrari nr.20707/03.09.2020, in baza ordinului de incepere nr. 

21890/29.09.2020, au inceput lucrarile de executie de catre SC Proluni Structuri SRL.in data de 29.09.2020. 

Prin adresele nr. 5/09.03.2021 si 5bis/15.06.2021, intocmite de SC Proluni Structuri SRL.a fost 

solicitata prelungirea termenului de finalizare a contractului de  lucrari nr.20707/03.09.2020 datorita: 

- ritmului scazut de lucru motivat de faptul ca o parte din personalul societatii s-a aflat la domiciliu 

in carantina, datorita descoperirii unor membri de familie infestati cu COVID-19, fapt pentru care 

contructorul a diminuat personalul propriu din fiecare punct de lucru. 

-necesitatea unor lucrari suplimentare de executat, 

-conditiile meteo nefavorabile,avand in vedere ca lucrarile s-au desfasurat in cea mai mare parte la 

exterior (decopertare acoperis+refacere acoperis, lucrari de extindere cladire prin sapaturi de fundatii si 

executie fundatii, amenajari exterioare si decopertari ) 

-conditiile meteo au fost in cea mai mare parte ploioase abundant facand imposibila continuarea 

lucrarilor la exterior, iar in interior ritmul lucrarilor a fost scazut din motivul infiltratiilor meteorologice 

datorita decopertarilor invelitorii . 

 Deoarece perioada de implementare a proiectului expira in 06.08.2021, iar contractul de lucrari in 

29.09.2021. 

In acest sens am solicitat la BRCT Calarasi prin adresele nr. 14528/19.03.2021, 18424/17.06.2021, 

extinderea perioadei de implementare a proiectului pentru 12 luni pentru activitatile de organizare a 2 

(doua) workshopuri si un festival,iar perioada de  prelungire a termenului de executie a lucrarilor cu 155 de 

zile de la ordinul de incepere a executarii lucrarilor nr. 21890/29.09.2020, incepand cu data de 29.09.2021 

pentru obiectivul de investitie  “Culture Green-Centru Cultural in orasul Piatra Olt,judetul Olt ". 

Prin adresa din data de 28.06.2021, emisa de BRCT Calarasi inregistrata sub nr. 18839/29.06.2021la 

Primaria orasului Piatra Olt ni s-a recomandat incheierea unui act aditional pentru prelungirea termenului de 

executie a lucrarilor cu 155 de zile calendaristice . 

 

          Avand in vedere ca proiectul a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale propunem 

aprobarea acestuia .  

 
  

 

                                                              CONSILIER SUPERIOR, 

                                                                Nedelcu Emilia Mirela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL OLT 

PRIMARIA PIATRA OLT                  

Nr. 18846/29.06.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

  

privind aprobare  incheiere act aditional nr. 2 referitor la prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 

155 de zile de la expirarea ordinului de incepere a executarii lucrarilor nr. 21890/29.09.2020,  pentru 

obiectivul de investitie  “Culture Green-Centru Cultural in orasul Piatra Olt,judetul Olt " 

 

Prezentul referat de aprobare insoteste proiectul de hotarare initiat cu privire  la  aprobare incheiere 

act aditional nr. 2 referitor la prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 155 de zile de la expirarea 

ordinului de incepere a executarii lucrarilor nr. 21890/29.09.2020,  pentru obiectivul de investitie  “Culture 

Green-Centru Cultural in orasul Piatra Olt,judetul Olt " 

A fost semnat contractul de  lucrari nr.20707/03.09.2020, in baza ordinului de incepere nr. 

21890/29.09.2020, au inceput lucrarile de executie de catre SC Proluni Structuri SRL.in data de 29.09.2020. 

Prin adresele nr. 5/09.03.2021 si 5bis/15.06.2021, intocmite de SC Proluni Structuri SRL.a fost 

solicitata prelungirea termenului de finalizare a contractului de  lucrari nr.20707/03.09.2020 datorita: 

- ritmului scazut de lucru motivat de faptul ca o parte din personalul societatii s-a aflat la domiciliu 

in carantina, datorita descoperirii unor membri de familie infestati cu COVID-19, fapt pentru care 

contructorul a diminuat personalul propriu din fiecare punct de lucru. 

-necesitatea unor lucrari suplimentare de executat, 

-conditiile meteo nefavorabile,avand in vedere ca lucrarile s-au desfasurat in cea mai mare parte la 

exterior (decopertare acoperis+refacere acoperis, lucrari de extindere cladire prin sapaturi de fundatii si 

executie fundatii, amenajari exterioare si decopertari ) 

-conditiile meteo au fost in cea mai mare parte ploioase abundant facand imposibila continuarea 

lucrarilor la exterior, iar in interior ritmul lucrarilor a fost scazut din motivul infiltratiilor meteorologice 

datorita decopertarilor invelitorii . 

 Deoarece perioada de implementare a proiectului expira in 06.08.2021, iar contractul de lucrari in 

29.09.2021. 

In acest sens am solicitat la BRCT Calarasi prin adresele nr. 14528/19.03.2021, 18424/17.06.2021, 

extinderea perioadei de implementare a proiectului pentru 12 luni pentru activitatile de organizare a 2 

(doua) workshopuri si un festival,iar perioada de  prelungire a termenului de executie a lucrarilor cu 155 de 

zile de la ordinul de incepere a executarii lucrarilor nr. 21890/29.09.2020, incepand cu data de 29.09.2021 

pentru obiectivul de investitie  “Culture Green-Centru Cultural in orasul Piatra Olt,judetul Olt ". 

Prin adresa din data de 28.06.2021, emisa de BRCT Calarasi inregistrata sub nr. 18839/29.06.2021la 

Primaria orasului Piatra Olt ni s-a recomandat incheierea unui act aditional pentru prelungirea termenului de 

executie a lucrarilor cu 155 de zile calendaristice . 

          Avand in vedere cele prezentate mai sus va prezint urmatorul proiect de hotarare.  

  

 

PRIMAR, 

NICUSOR RADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMANIA 
JUDETUL OLT                                                  ANEXA NR. 1 la HCL  nr. __________________ 

ORASUL PIATRA OLT 

 

ACT ADITIONAL nr.  2/2021 

 

la contractul nr. 20707/03.09.2020 al carui obiect il constituie : 

“Execuția lucrărilor pentru Culture Green-Centru Cultural in orasul Piatra Olt, 

judetul Olt "  

 

 

PARTILE CONTRACTANTE 

 

1. ORASUL PIATRA OLT cu sediul in orasul Piatra Olt, strada Florilor, nr. 2 , jud. Olt , 

telefon 0349/803010, fax 0349/803011 , cod fiscal 4491237, reprezentat prin Primar – Rada  

Nicusor , in calitate de Achizitor , 

 

                                                        Si 

 

2. SC. PROLUNI STRUCTURI SRL. strada Bechetului, nr. 341,sat Malu Mare, comuna 

Malu Mare ,  judetul Dolj, telefon mobil: 0722211977, cod de identificare fiscal RO33976902, Cod 

registrul comertului J16/60/2015, cont IBAN nr. RO27TREZ2915069XXX019993 deschis la 

Trezorerie Craiova, reprezentată prin FOCULESCU ION CLAUDIU, funcţia reprezentant legal în 

calitate de executant, pe de altă parte. 

 

INCHEIE : 

 

Astazi ____________  la sediul Consiliului Local Piatra Olt , urmatorul act aditional . 

1. cap. 5. Durata contractului  

5.1 – Durata prezentului contract de lucrari se prelungeste cu 155 de zile calendaristice 
de la expirarea ordinului de incepere a executarii lucrarilor nr. 21890/29.09.2020. 

 

2.Celelalte clauze contractuale raman neschimbate . 

 

3. Prezentul act aditional face parte integranta din contract si s-a incheiat in 6 exemplare . 

 

 Achizitor ,                                                                               Executant , 

     Orasul Piatra Olt,                                                              SC. Proluni Structuri SRL                                                                     

             Primar        Administrator 

    Nicusor RADA                                                                 Ion Claudiu FOCULESCU 

 

      

 SECRETAR GENERAL, 

      Petrisor STOICA 

 

 

 SEF BIROU URBANISM,  

         Nicoleta VOICU 

 

 

 SEF BIROU CONTABILITATE,  

         PAUN EMILIAN 

  

 

 CONTROL FINANCIAR PREVENTIV, 

             Eugen DRAGAN       



 

 

 
 

 

 




















































































