
ruDETUL O LT
CONSILUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE
privind instrumentarea proiectului

,,Modernizare drumuri de exploatare agricola in Orasul Piatra Olt, judetul Olt"

Consiliul Local al orasului Piatra Olt
Avand in vedere:

-Raportul de specialitate nr.13068128.03.2017 , al Biroului urbanism prin care se

propune aprobarea instrumentarii proiectului ,,Modernizare drumuri de

exploatare agricola in Orasul Piatra Olt, judetul Olf'
-Studiu de fezabilitate nr.15910/18.05.2016, elaborat de SC. Almer Proiect SRL.
- Prevederile art. 115 alin (2) din Legea administra{iei publice locale

rrr.21 5 I 2001, republicatE, cu modifi c6rile qi completdrile ulterioare ;

-Prevederile art.36 alin (1), alin (2) din Legea administraliei publice locale

nr .21 5 I 200 1, republicatd, cu modi fi cdrile gi c omplet6rile ulterioare ;

-Anal\zdnd prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea Sub-Masurii 4.3

,,Investifii pentru denroltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii

agricole qi silvice" - componenta de Infrastructurd de acces agricold, mdsur[ a

Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) implementat
prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR);

-Ludnd in considerare prevederile Hotir6rii de Guvem nr. 281 2008 privind
aprobarea confinutului-cadru al documentaliei tehnico-economice aferente

investifiilor publice, precum qi a structurii qi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investi{ii qi lucrEri de intervenlii
-Ludnd act de Ordinul nr.86312008 pentru aprobarea "Instruc{iunilor de aplicare a

unor prevederi din Hot6r6rea Guvernului nr. 2812008 privind aprobarea

con{inutului-cadru al documenta{iei tehnico-economice aferente investiliilor
publice, precum qi a structurii qi metodologiei de elaborare a devizului general

pentru obiective de investif;i qi lucr6ri de interventii"

-Tinand seama de Ordin nr. 59712008 privind stabilirea con{inutului-cadru,

intocmirea qi avizarea documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor de

investi{ii noi qi/sau lucrdrilor de intervenlii la construclii existente, cuprinse ?n

programele Ministerului lnternelor qi Reformei Administrative

-Consemn6nd datele statistice cuprinse in Recensdmantul populafei si locuinlelor
20rl:,

In temeiul ata5Q) si 115 din Legea nr.2l5l200l privind
administratia publica Iocala, republicata,modificata si completata



HOTARASTE

Art.l. Se aprob[ instrumentarea proiecfului ,,Modemizare drumuri de
exploatare agricola in Orasul Piatra Olt, judetul Olt' in cadrul Fondului
European Agricol pentru Dezvoltare Rurald (FEADR) implementat prin
Programul Nafional de Dezvoltare Rurald (PNDR) 2014-2A20, Sub-Masura 4.3

,,Investifii pentru denroltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii
agricole gi silvice" - componenta de Infrastructurd de acces agricold".
Agentii economici deserviti direct de drumurile cuprinse in investitia propusa
sunt in numar de 4, din care 3 agenti economici agricoli si 1 agent economic
non-agricol. Agentii economici agricoli deserviti direct de investitie sunt
urmatorii:. SC Ferma Veche, Sc Agrotrend Nature Crop Srl, SC Ferma Aroc Srl;
Agentul economic non-agricol deservit direct de investitie este Sc G*p
Primacons Srl.

Art.z. Se aproba necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiel
,,Modemizare drumuri de exploatare agricola in Orasul Piatra Olt, judetul Olt",
asa cum rcntlta din analiza documentatiei tehnico-economice aferenta
investitiei, investitia contribuind la imbunatatirea accesibilitatii exploatatiilor
agricole, prin modemizarca drumurilor de acces catre acestea.

Orasul Piatra Olt are un numar de 6299 locuitori, consemnat in urma
Recensamantului Populatiei din anul 2011, acesta reprezentand numarul de
locuitori deserviti de investiile prevazute in cadrul proiectului.

kt.3. Lucr[rile vor fi prevdzute in bugetul local al Orasului Piatra-Olt, in
conformitate cu legislafia in domeniu, pentru perioada de realizare a investitiei.

Art.4. Consiliul Local Piatra Olt iSi asuma angajamentul de a asigura,
exploatarea drumurilor in conformitate cu reglementdrile in vigoare privind
condiliile de exploatare adrumurilor.

Art.s. Consiliul Local Piatra Olt se angaleazd" sa asigure functionarea investitiei
la parametrii proiectati si sa suporte cheltuielile de intretinere a investifiei, pe o
perioada de cel pufin 5 ani de la data efectuarii ultimei plati a proiectului.

Suprafata totala a terenurilor agricole deservite de drumurile cuprinse in
investitia propusa este de 712,8t ha.



Art. 6. Se aproba realizarea accesului public la investitia realizatd

farda fi percepute taxe.

proiect

Art. 7. Se aproba cererea de finantare si Studiul de fezabilitate impreuna cu

indicatori tehnico-economici aferenti investitiei ,,Modernizare drumuri de

exploatare agricola in Orasul Piatra Olt, judetul Olt" conform Anexei 1 la
prezenta hotarare.

Art.S. Consiliul local Piatra Olt va asigura gofinan{area proiectului, din sursele

bugetului local, asumandu-si obligalia de excludere a oricdiei contribulii publice

directe de la Bugetul de stat pentru investiliile care urmeazd. a se realiza,pldsile

pentru cheltuielile neeligibile urm6nd sd fie efectuate numai din surse proprii

sau atrase.

Art.g. Se imputerniceste domnul TUDOR UDRESCU av6nd funclia de primar

pentru a reprezenta Orasul Piatra Olt pentru relalia cu AFIR in derularea

proiectului ,,Modernizare drumuri de exploatare agricola in Orasul Piatra Olt,
judetul Olt" in calitate de reprezentant legal.

Art. 10. Prezerftahotarare se va inainta:

- Institutiei Prefectului - judetului Olt,
- Primarului Orasului Piatra Olt
- Compartimentului de Achizitii publice din cadrul Primariei

Orasului Piatra Olt,
Comisiilor de specialitate

EDINTE DE SEDINTA,
UTA LAZA&NENU
qufo,\

vt

J

AVIZEAZA,
SECRETAR

PETRISOR STOICA

Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi pentru
Nr. 37128.03.2017

prin
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Modernizare drumuri de exploatare agricola in orasul Piatra Olt, judetul Olt

*1. YaIoAREA roralA (INV-)2 rNclusrv TVA (nnrr lrr)
Valoarea totala a investiliei este de 5 496,907

li

,p,..r$el-o_N-a-nrt.-rNvEsrr; ruQNV/C+M)
Total investitie 5 496,907 mii lei cu TVA din care C+M - 4 gl5,l49 mii lei

,3. DunarA DE REaLtzAnn (r,uNr)

12 luni.

mii lei cu TVA.

li

.,4. car,rcrrAlr (iu uNrrATr rzrcn)

Lungime drum........ .9295.07m;

Nr.crt
Nume drum Lungime proiectare

1 DE342 466
2 DE 343 667
3 DE 753 531
4 DE74s/t 130
5 DE 654 910.07
6 DE 564 226
7 DE745 1790
8 DE 637 600
I DE 634 1500

10 DE 605 1925
1.1 DE2104/L 5s0

TOTAL 9295.07
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