
ROMANIA 

JUDETUL OLT 

PRIMARIA ORASULUI PIATRA OLT 

 

                                                            PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea solicitarii prelungirii pana la data de 03.02.2023 a  

Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 625/28.09.2017 

 

           Primarul  orasului Piatra-Olt 

          Avand in vedere 

- Referatul de aprobare nr.23787 /04.11.2021 la proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii 

prelungirii pana la data de 03.02.2023 a  Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 

625/28.09.2017 

- Raportul de specialitate nr.23788/04.11.2021 cu propunerea de aprobarea solicitarii prelungirii 

pana la data de 03.02.2023 a  Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 625/28.09.2017 

-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. (1) , alin.(2) lit.b, si alin.(4) , lit. d si lit.e,  din OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare 

-Contractului de finantare nerambursabila nr. C0430A000011743000012 din data de 03.08.2017 cu 

modificarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale; 

- Adresa nr.5027/03.11.2021 a  prin care se solicita prelungirea pana la data de 03.02.2023 a 

Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 625/28.09.2017 in suma de 1.500.000,00 lei in 

vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 1.500.000,00 lei din 

fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Modernizare drumuri de exploatare 

agricola in Orasul Piatra-Olt, judetul Olt” in Orasul Piatra-Olt, judetul Olt, in baza contractului de 

finantare nerambursabila nr. C0430A000011743000012 din data de 03.08.2017 cu modificarile si 

completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale; 

         In temeiul  art.196 alin.1,lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

  

                H O T A R A S T E: 

 

Art.1. Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 03.02.2023 a Scrisorii de garantie de 

la FNGCIMM SA IFN nr. 625/28.09.2017 in suma de 1.500.000,00 lei in vederea garantarii in 

procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 1.500.000,00 lei din fondurile nerambursabile 

pentru implementarea proiectului “Modernizare drumuri de exploatare agricola in Orasul Piatra-Olt, 

judetul Olt” in Orasul Piatra-Olt, judetul Olt, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 

C0430A000011743000012 din data de 03.08.2017 cu modificarile si completarile ulterioare, in favoarea 

Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale; 

Art.2. Primarul Orasului Piatra-Olt, jud. Olt, va duce la indeplinire prevederile prezentei 

HOTARARI. 

             Art. 3.Prezenta hotarare se va inainta: 

- Institutiei Prefectului - judetului Olt,  

- Primarului orasului Piatra Olt 

- Comisiilor de specialitate 

 

                                 INITIATOR, 

                   Primarul orasului Piatra Olt 

                          NICUSOR RADA                                                                                          

                                                                                                CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                              SECRETAR GENERAL 

                                                                                                PETRISOR STOICA                   

                                                                

 

 

                                                                                                             



 

 

SERVICIUL ARHITECTURA,URBANISM  

SI AMENAJAREA TERITORIULUI 

NR.23788/04.11.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea solicitarii prelungirii pana la data de 03.02.2023 a  

Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 625/28.09.2017 

 

 

     Prezentul raport de specialitate insoteste proiectul de hotarare initiat de Primarul orasului Piatra 

Olt privind aprobarea solicitarii prelungirii pana la data de 03.02.2023 a Scrisorii de garantie de la 

FNGCIMM SA IFN nr. 625/28.09.2017 

    Avand in vedere faptul ca pe perioada de derulare a contractului a aparut necesitatea revizuirii 

proiectului tehnic , precum si faptul ca in conformitate cu cerintele Ministerului Lucrarilor 

Publice,Dezvoltarii si Administratiei pentru includerea drumurilor in domeniul public este necesara 

intocmiera cadastrelor pentru aceste drumuri,  fapt ce a condus la intarzieri in finalizarea proiectului 

am solicitat prelungirea contractului de finantare pana la data de 03.02.2023. 

In prezent lucrarea este receptionata conform proces verbal de receptie nr.16693/02.06.2020 si au 

fost derulate activitatile de cadastrare a tuturor drumurilor , iar pe anumite sectoare se suprapune 

lucrarea de cadastrare a drumului cu cadastrarea sistematica a anumitor tarlale in interiorul carora se 

regasesc drumurile din proiect. 

 Prin adresa nr.5027/03.11.2021 a Agentiei pentru finantarea Investitiilor Rurale,  se solicita 

prelungirea pana la data de 03.02.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 

625/28.09.2017 in suma de 1.500.000,00 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor 

de plata a avansului de 1.500.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea 

proiectului “Modernizare drumuri de exploatare agricola in Orasul Piatra-Olt, judetul Olt” in Orasul 

Piatra-Olt, judetul Olt, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 

C0430A000011743000012 din data de 03.08.2017 cu modificarile si completarile ulterioare, in 

favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale; 

   Urmarea celor prezentate mai sus,  propun  aprobarea  prelungirii pana la data de 03.02.2023 a  

Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 625/28.09.2017 

      

Consilier superior, 

Nicoleta Voicu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL OLT 

PRIMARIA ORASULUI  PIATRA OLT 

NR.23787/04.11.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

                           privind aprobarea solicitarii prelungirii pana la data de 03.02.2023 a  

Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 625/28.09.2017 

 

 

         Prezentul referat de aprobare insoteste proiectul de hotarare initiat cu privire  aprobarea 

solicitarii prelungirii pana la data de 03.02.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 

625/28.09.2017. 

        Prin adresa nr.5027/03.11.2021 a Agentiei pentru finantarea Investitiilor Rurale,  se solicita 

prelungirea pana la data de 03.02.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 

625/28.09.2017 in suma de 1.500.000,00 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor 

de plata a avansului de 1.500.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea 

proiectului “Modernizare drumuri de exploatare agricola in Orasul Piatra-Olt, judetul Olt” in Orasul 

Piatra-Olt, judetul Olt, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 

C0430A000011743000012 din data de 03.08.2017 cu modificarile si completarile ulterioare, in 

favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale; 

       Avand in vedere faptul ca pe perioada de derulare a contractului a aparut necesitatea revizuirii 

proiectului tehnic , precum si faptul ca in conformitate cu cerintele Ministerului Lucrarilor 

Publice,Dezvoltarii si Administratiei pentru includerea drumurilor in domeniul public este necesara 

intocmiera cadastrelor pentru aceste drumuri,  fapt ce a condus la intarzieri in finalizarea proiectului 

am solicitat prelungirea contractului de finantare pana la data de 03.02.2023. 

In prezent lucrarea este receptionata conform proces verbal de receptie nr.16693/02.06.2020 si au 

fost derulate activitatile de cadastrare a tuturor drumurilor , iar pe anumite sectoare se suprapune 

lucrarea de cadastrare a drumului cu cadastrarea sistematica a anumitor tarlale in interiorul carora se 

regasesc drumurile din proiect. 

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

                     

 

                                                                    PRIMAR, 

                                                                Nicusor RADA 


