
ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PADINA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027

com. Padina, jud. Buzau

Avand in vedere:

� Referatul de aprobare  nr . 2644 /19.03.2021 al Primarului Com. Padina;

� Referat de specialitate compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat sub nr. 2645/19.03.2021;

� avizul consultativ al Comisiei de dezvoltare economico-socială,buget-finanţe, urbanism
şi amenajarea teritoriului,administrarea domeniului public şi privat al comunei,
agricultură, servicii de comerţ, nr. 2685/22.03.2021

� Avizul consultativ al Comisiei pentru invatamant, sanatate, Cultura si culte, activitati
Sportive si de agrement, turism nr. 2686/ 22.03.2021

� Avizul consultativ al Comisiei Comisia pentru administrație publică locală, juridică,
disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, apărarea ordinii și liniștii
publice, munca și protecție socială, protecție copii nr. 2687/22.03.2021.

� Procesul verbal de predare – primire nr. …………… a documentației contractate.

� art. 129, alin. (2), pct. b) si alin. (4), lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 129 alin.(9) lit. c), art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.f), cât şi art.196, alin.(1), lit. a)
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Strategia de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027, comuna
Padina, județul Buzau, conform Anexei, care face parte integrată din prezenta de hotărâre.

Art.2. Primarul comunei Padina va duce la îndeplinirea prevederilor prezentei
hotărâri.

Art. 3 Secretarul General Delegat al com. Padina, jud. Buzau va asigura publicitatea
si comunicarea prezentei hotarari, prin Compartimentul secretariat-administrativ, Institutiei
Prefectului Judetului Buzău, Primarului com. Padina, pe site-ul Primariei, precum si tuturor
persoanelor interesate.
Padina, 21.04.2021
Nr. 18
Președinte de ședință, Contrasemneaza,



DAN JAN                                                               Secretar General al com. Padina,

FRĂTICA NICU
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Padina în şedinţa din data de 21.04.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 al. (1) și al. (3)
lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu un nr de 11 voturi „pentru”, - abţineri şi 1 voturi „împotrivă”, din numarul total de
12 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă.
Primăria Padina
Judeţul Buzău
Primar
Nr. 2644/19.03.2021

REFERAT DE APROBARE

La Proiectul de Hoarare nr. 10/19.03.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală
pe perioada 2021 – 2027com. Padina, jud. Buzau

Prin contractul de prestări servicii de consultanță în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare locală
pe perioada 2021 – 2027, comuna Padina, jud. Buzau, nr. 10901/10.12.2020 încheiat cu S.C. ACTIV EXPERT
CONSULTANTA SI SERVICII S.R.L. s-a realizat Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2027 comuna Padina, jud.
Buzau;

Conform Procesului verbal de predare – primire nr………….. ., prestatorul, predă către Comuna
Padina, în calitate de beneficiar, documentația contractată în baza contractului de servicii menționat mai sus;

- documentația a fost recepționată, fără obiecțiuni, de către beneficiar, atât cantitativ cât și calitativ
cfr. termenilor stabiliți prin contract;

-
In conformitate cu prevederile :

- art. 129, alin. (2), pct. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consiliul local are
atribuții privind

dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei ;
- art. 129, alin. (4), lit. e) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ : (4) În exercitarea

atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local aprobă″ strategiile privind dezvoltarea
economică, socială și de mediu a unității administrativ - ;″teritoriale

-
În acest sens, vă supunem spre dezbatere și aprobare Strategia de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027,

comuna Padina, județul Buzau. Față de cele sus-menționate, vă rugăm să dezbateți și să aprobați o hotărâre în sensul
proiectului prezentat

Primar,
ec. Chiriță Ionel



Primăria Padina
Judeţul Buzău
Comp. juridic
Nr. 2645/19.03.2021

R E F E R A T  DE  SPECIALITATE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027com. Padina, jud.

Buzau

Avand in vedere:

� contractul de prestări servicii de consultanță în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare
locală pe perioada 2021 – 2027, s-a realizat pentru comuna aceasta lucrare. Conform
Procesului verbal de predare – primire nr.     prestatorul, predă către Comuna Padina, în
calitate de beneficiar, documentația contractată în baza contractului de servicii nr.   Având
în vedere documentația recepționată, fără obiecțiuni, de către beneficiar, atât cantitativ cât
și calitativ, cfr. termenilor stabiliți prin contract;

In conformitate cu prevederile :

� art. 129, alin. (2), pct. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, atribuții
privind dezvoltarea economico

socială și de mediu a″consiliul local exercită  ;″comunei, orașului sau municipiului

� Potrivit art. 129, alin. (4), lit. e) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (4) În
exercitarea atribuțiilor prevăzute

la alin. (2) lit. b), consiliul local aprobă″:  strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de
mediu a unității administrative – teritoriale”

Pentru considerentele expuse mai sus, consider oportună și justificată aprobarea unui proiect de
hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027, comuna
Padina, județul Buzau

Cs. Jr.
Cerb Nicoleta - Carmen


