
 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PADINA 

                                                                                         

PROIECT 

 

Nr. 13/02.03.2022 

 

HOTARARE  

 

 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiţii „Înființare rețea de alimentare cu gaze naturale în 

Comuna Padina, Județul Buzău” in vederea includerii si finantarii investitiei 

prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny" 

 

 

Consiliul Local al comunei Padina, judetul Buzau; 

 

Avand in vedere: 

-  Referatul de aprobare nr. 4145/07.04.2022 al Primarului Comunei Padina, în calitate de 

initiator, prin care s-a argumentat necesitatea aprobarii cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de alimentare cu gaze naturale în 

Comuna Padina, Județul Buzău” 
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul Aparatului  de 

Specialitate al Primarului comunei Padina, jud. Buzau inregistrat la nr.  4146/07.04.2022; 

   - Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Comunei Padina, judetul Buzau 4147/07.04.2022. 

 

 Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny, precum şi ale 

Ordinului Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021 de 

aprobare a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții 

Anghel Saligny; 

             

 Tinand cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor; 

 

           Respectand procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica, modificata prin O.U.G. nr. 16/2022, in vigoare de la 

2 martie 2022. 

 

În conformitate cu prevederile art. 44 Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d) si e) si art. 140 din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului Romaniei nr. 57/2019 - Codul administrativ, 

 



HOTARASTE 
 

   Art. 1   Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii 

,,Înființare rețea de alimentare cu gaze naturale în Comuna Padina, Județul 

Buzău" in vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul Național de Investiţii 

„Anghel Saligny”, prevazuti in Anexea nr. 1 la prezenta Hotărâre. 

 

Art. 2  Se aprobă cererea de finanțare prin Programul Național de Investiţii 

„Anghel Saligny” și devizul general estimativ al obiectivului de investiții "Înființare rețea 

de alimentare cu gaze naturale în Comuna Padina, Județul Buzău", conform 

Anexelor nr. 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, documente ce 

urmează a fi depuse prin grija Primarului Comunei Padina, în vederea obţinerii finanţării. 

 

Art. 3 Se desemnează dl. Ionel CHIRIȚĂ, Primarul Comunei Padina, ca şi persoană 

însărcinata cu depunerea Documentelor necesare obținerii finanțării prin Programul 

Național de Investiţii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții menționat la art. 1 

 

Art. 4 Primarul Comunei Padina va urmari ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotarâri informând Consiliul Local al Comunei Padina, Judetul Buzau, asupra modului de 

îndeplinire. 

 

Art. 4 Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre 

 

Art. 5 (1) Prezenta hotarare se va comunica institutiilor si persoanelor interesate. 
 

(2) Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului 

Comunei Padina prin afisare la sediul Primariei Comunei Padina, judetul Buzau si prin 

publicare pe site-ul Primariei Comunei Padina, Judetul Buzau. 

  

 

 

 

Iniţiator,                             Avizat pentru legalitate 

            Primar,               Secretar General,                                                                      

 

EC. CHIRITA IONEL                 FRATICA NICU 

 

 

 

 

 

 

 

 


