
ROMANIA
JUDE,TUL OLT
CONSILIUL LOCAL ORAS PIATRA-OI-T

HOTAR\RE
Privind aprobarea valorii de investitic a ;rroicctului .,Modernizare drumuri de exploatare agricola in

orasul Piatra Olt " respectiv solicitar:ea scrisorii de garantie din parte FNGCIMM SA IFN

Consiliui Local al orasului Piatra Olt
Av6nd in vedere:

-Raportul de specialitate nr.&!*'41!1-"41!!(al Biroului urbanism cu propunerea de aprobarea
valorii de investitie a proiectului ,,Modemizare dn:murj de exploatare a-qricola in orasul Piatra Olt "
respectiv solicitarea scrisorii de garantie din parte FNGCIIv{\,{ SA IFN
-Contractul de finantare nr. C0.130A00001 174i000012/03.08.2017 pentru acordarea ajr-rtorului
financiar nerambursabil in conditirlc Programului National pentru Dezr,'oltare Rtuala pt:ntru
proiectul ,,Modernizare drumuri de erploatarc agricola in orasul Piatra Olt"t

-valoarea de investilie a proicctului intitulat ,,N,{odernizarc dmn-rnri de cxploatare agricola in
Orasul Piatra-Olt, judetul Olt". in ORASUI PIATRA-OLT, Judetul Olt. cu o valoare totala de

5.579.316.09 lei din care: 1.448.169211ei valoare eligibila si 1.130.546,88 1ei .,,aloare neeligibila, in
baza contractului de tinantare nerambursabria i-rr. C'0.130A0CU1117.13fiX1012 ,/ 03.08.2017 incheiat cu

Agentia pentru Finantarea lnvestitiiior Rurale I

-solicitarea unei Scrisori de sarantie dc la Fn"GCI\{IvI SA IFN in valoare de 1.500.000.00
lei, in vederea garantarii obligatrilor de plata a avansului de 1.500.000,00 lei din fondirrilc
nerambursabile pentru implementar:ea proiectuiLri inritulat .,Modernizarc drumuri de exploatare
agricola in Orasul Piatra-Olt, judehrl Oh". in ORASUL PIATRA-OLT, Judetul Olt, in baza
contracfului de finantare nerambursabjla nr'. C0+30.{&TX111743[n0012 / 03.08.2017 incheiat cu Agentia
pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

-Avizul comisiei de specialitate din cadlul Consiliului Iocal

In temeiul Art.45 aiin.(1) si Art.115 alin.(1) lit.b) din Legea Administra{iei Publice Locale
nr. 215/2001 republicata, cu modificdrile si compietarile ulterioare,

HOTARASTE:

Afi.1. Se aproba l,erloarea de investilie a proiectului intitulat ..Modernizare drurnuri de

exploatare agricola in Orasul Piatra-Olt. judetul Olt", in ORASUL PIATRA-OLT, Judetul Olt, cu o
t,aloare totala de 5.579.316,09 lei din care: .tr.448.769"1ilei valoare eli_eibila si 1.130.546,88 lei valoare
neeligibila, inbaza contractului de I'rnantare nerambursabila nr. C0,130Am001174300m12/03.08.2017
incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale,

Art.2. Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantie de 1a FNGCIMM SA IFN in valoare de

1.500.000,00 lei, in vederea garantarii obligatiilor de piata a avansului de 1.500.000,00 lei din
fbndurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intituiat ,,Modemizare dlumuri de

exploatare agricola in Orasul Piatra-Olt. jucletul Olt", in ORASUL PIATRA-OLT, Judetul Olt, in
baza contractului de finantare nerambursabila nr. CO+30A000011743000012 / 03.082017 incheiat cu

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.
Art.3. Se aproba plata unui comision de garartare in valoare de 0,05% pe luna din valoarea

scrisorii de garantie, stabilit prin OrdmI\[A.DRnr. 1i2017.



Afi.4. Prirnar-ui Orasului Piarra-Olt, -jud. Olt. va
de hotarare.

Art. 5. Prezenta holarare se va comunica 1a :

-Institutia Prefectului --j udetul OIt
-Primarului orasului Piatra Olt
-Comisiilor de specialitate ale Clonsiliului LocaI
- FNGCIMM SA IFN
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Nr.b J din 26.08.2017
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de l,il voturi din care /{' pentru" . _L
"impotriva" , * "abtineri"


