






Art.7. Trasparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele 
interesate a prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, şi se 
publică, pentru informare, în format electronic în Monitorul Oficial Local al Comunei 
Gorgota, judeţul Prahova. 

PRIMAR, 
Ionuţ-Nicolae Dumitru 

Avizat pentru legalitate, 
în temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din 

0.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 
SECRETAR GENERAL, 

Anca Dănilă 

Proiectul de hotărâre se transmite către: 
- Compartiment Urbanism în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate cu termen de 
depunere a acestuia până la data de 31.01.2023, orele 14.00; 
- Comisiile C.L. nr. 1, 2, 3 cu termen până la data de 31.01.2023, orele 14.00; 

PRIMAR, Secretar general, 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
PRIMAR 
Nr. 384/18.01.2023 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de 

Garanţie nr. 410/17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru 
Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-/FN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.l.R. 

România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.164. 771,65 lei {50% din 
valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA" 

Subsemnatul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul 
Prahova, in baza prevederilor ORDONANŢEI DE URGENŢĂ a GUVERNULUI nr. 57 
din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă aduc la cunoştinţă următoarele: 

Potrivit prevederilor art.136, alin. (8), lit. a) din O.U.G. nr. 57 /2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare fiecare proiect de 
hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii 
numai dacă este însoţit, pe lângă celelalte documente prevăzute de legislaţia în 
vigoare, de referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, 
semnat de iniţiator. 

În prezent, la nivelul Comunei Gorgota se află în implementare obiectivul 
de investiţii „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA 
GORGOTA,JUDEŢUL PRAHOVA". 

Având în vedere Adresa M.A.D.R. - A.F.I.R. nr. 80/12.01.2023 înregistrată 
la Comuna Gorgota 350/17.01.2023 prin care se solicită ca, pentru perioada de 
prelungire a termenului de executie solicitat prin documentia depusa la CRFIR 3 
Sud Muntenia şi anume până la data de 17.07.2023. 

Faţă de cele ce preced supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local 
Gorgota proiectul de hotarare privind aprobarea solicitării de prelungire a 
Scrisorii de Garanţie nr. 410/17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna 
Gorgota în favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a 
avansului de 2.164.771,65 lei (50% din valoarea eligibilă a proiectului), pentru 
realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN 
COMUNA GORGOTA,JUDEŢUL PRAHOVA". 

Vă mulţumesc ! 
PRIMAR, 

Ionuţ-Nicolae Dumitru 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
PRIMAR 
Nr. 385 din 18.01.2023 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea de prelungire a Scrisorii de Garantie nr  
410/17.08.2017 de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi 

Mijlocii SA-IFN, fncheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.FIR. România, destinată 
acoperirii in procent de 100% a avansului de 2. 164. 771, 65 lei (50%din valoarea eligibilă a 

proiectului) pentru realizarea obiectivului de investiţii 
,, Modernizare infrastructură rutieră locală în comuna Gorgota, Judeţul Prahova,, 

Comuna Gorgota are în derulare proiectul „ Modernizare infrastructură rutieră 
locală în comuna Gorgota, Jude,tul Prahova„ finanţat în baza contractului de finanţare 

nr. C0720RN 00011633100231/17.07.2017. 
Având în vedere Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare nr. 

SIBA/Rl/80/12.01.2023 transmisă de A.F.I.R. şi înregistrată la Comuna Gorgota sub nr. 

350/17.01.2023, 

Ţinând cont că 
-Lucrările nu au fost finalizate până la această dată; 

Se impune aprobarea solicitarii de prelungire pana la data de 17.07.2023 a Scrisorii de 

Garantie nr. 410/17.08.2017 de la FNGCIMM S.A. - IFN in valoare 2.164.771,65 lei 
destinata acoperirii in proportie de 100% a avansului de 2.164.771,65 lei conform 
Contractului de finantare nerambursabila nr. C0720RN00011633100231 din data de 
17.07.2017, cu modificarile si completarile ulterioare încheiate cu AFIR„ 

Totodată se impune plata unui comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de 
garantie acordata de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile 
Mici si Mijlocii S.A- IFN. 

Având în vedere cele menţionate mai sus propun aprobarea prelungirii scrisorii de 
garantie pentru obiectivul„ Modernizare infrastructură rutieră locală în comuna Gorgota, 
Judeţul Prahova„ 

Întocmit, 
Tatomir Mihaela 




