
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PADINA 

                                                                                          

 

 

 

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. 5 Orice hotarare contrara isi inceteaza efectele de la momentul adoptarii prezentei. 

 

Art. 6 Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre 

 

Art. 7 (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. 

PADINA, 13.04.2022 

NR. 17 

  

 

 

Președinte de ședință,            Contrasemneaza, 

Burnel Ovidiu - Viorel                         Secretar General, 

                                                                                                           FRĂTICA NICU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Padina, în şedinţa din data de 13.04.2022, cu respectarea 

Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 - Codul administrativ, cu un nr de 12 voturi pentru, 0 

abţineri şi 1 voturi contra, din numarul total de 13 conilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă 

 

 



Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. .17/13.04.2022 

 

 

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

AI OBIECTIVULUI DE  INVESTITIE : 

  

 

 

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

" 

TITULAR: Comuna Padina, judetul Buzau 

BENEFICIAR:  Comuna Padina, judetul Buzau 

AMPLASAMENT: Localitatea Padina, Comuna Padina, Judetul Buzău – Regiunea de 

dezvoltare 2 SUD-EST, România 

PROIECTANT:  S.C. IPROEX ENERGY MANAGEMENT S.R.L. Bucuresti 

 

 

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 

VALOAREA INVESTITIEI : 

 Lei / Euro (inclusiv TVA%) 

TOTAL GENERAL 60.129.841,19 lei / 12.152.598,31 euro 

Din care Construcţii -  Montaj  53.140.909,09 lei / 10.925.548,21 euro 

 

Curs LEI/EURO la data de 4,9479 – 1 EURO  

 

 

 SURSĂ DE FINANŢARE/CHELTUIELI ELIGIBILE/CONTRIBUTIE PROPRIE : 

Cofinantare Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny", astfel cum a fost acesta 

aprobat prin OUG nr. 95/2021 / bugetul propriu al comunei Padina.  

   

 

      INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :  

Lungime retea distributie gaze: 58,94 km 

Număr gospodării conectate: 1670 buc 

Lungime instalație racordare SNT: 0,15 km; 

Consum estimat anual consumatori casnici: 4187,1 mii Nmc/an; 

Consum estimat anual consumatori non-casnici: 148,8 mii Nmc/an; 

 

 

 

Durata de implementare a proiectului : conform graficului de realizare - 36 luni  

 

Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investitiei, 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 



 

PRIMĂRIA COMUNEI PADINA 
Tel.: 0238/534.173, Fax.: 0238/531.958 

Sediu: Satul Padina, Comuna Padina, Judetul Buzău 
 Cod postal 127410 

 
Nr.  4138 din 07.04.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizul 

estimativ pentru obiectivul de investiţii „Înființare rețea de alimentare cu 

gaze naturale în Comuna Padina, Județul Buzău” in vederea includerii si 

finantarii investitiei in cadrul Programului National de Investiții ”Anghel 

Saligny" 

 
 

 

Propunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre promovat în baza 

referatului de specialitate al Compartimentelor de resort ale Primăriei. 

În exercitarea atribuţiilor exclusive de administrare a infrastructurii de interes local, inclusiv a 

celei rutiere, astfel cum sunt acestea statuate în statuată în Codul administrativ astfel cum a 

fost acesta adoptat prin OUG nr. 57/2019 la art. 129 alin. 29 lit) d şi alin 7 lit. m), Primăria 

Comunei Padina a decis identificarea surselor financiare necesare pentru efectuarea unor 

lucrări de infiintare a reţelei de distributie a gazelor naturale la nivelul tuturor gospodăriilor / 

localităţilor aparţinătoare ale comunei, lipsa unei astfel de utilităţi reprezentând un neajuns 

semnificativ pentru locuitorii comunei din punct de vedere al necesităţii asigurării atingerii 

standardelor de viaţă inerente secolului XXI. 

În exercitarea acestei atribuţii, Consiliul local al Comunei Padina a identificat Programul 

Naţional de Investiții ”Anghel Saligny" ca şi posibilă sursă de asigurare a finanţării necesare 

realizării obiectivului „Înființare rețea de alimentare cu gaze naturale în Comuna 

Padina, Județul Buzău", necesitatea asigurarii unui astfel de serviciu comunitar impunand 

interventia autorităţii locale in vederea asigurarii acestui deziderat al locuitprilor comunei 

Sesiunea de depunere a proiectelor se va închide in cursul lunii aprilie anul curent, criteriile 

de prioritizare aplicate de instituţia finanţatoare urmand a aloca fondurile disponibile cu 

precădere spre acest tip de obiective.  

Pentru depunere se impune insa ca atat Cererea de finanţare cât şi Devizul General să fie 

aprobate în prealabil de către organismul deliberativ al unităţilor administrativ teritoriale,  

În acest sens, la nivelul executivului Primăriei Comunei Padina s-au luat deja măsurile 

necesare elaborării Studiilor de fezabilitate ce stau la baza initierii oricarui astfel de demers, 

devizul general atasat prezentului referat fiind în fapt parte integrantă a unei astfel de 

documentaţii tehnico-economice, acesta reprezentând un argument în plus pentru 

susţinerea maturităţii proiectului de faţă în raport cu alte proiecte. 

Pentru aceste considerente propunem Consiliului Local spre dezbatere şi aprobare proiectul 

de hotărâre iniţiat în acest sens. 
 

Primar, 

Ionel CHIRIȚĂ 



PRIMĂRIA COMUNEI PADINA 
Tel.: 0238/534.173, Fax.: 0238/531.958 

Sediu: Satul Padina, Comuna Padina, Judetul Buzău 
 Cod postal 127410 

 
Nr.  4139 din 07.04.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizul 

estimativ pentru obiectivul de investiţii „Înființare rețea de alimentare cu 

gaze naturale în Comuna Padina, Județul Buzău” in vederea includerii si 

finantarii investitiei in cadrul Programului National de Investiții ”Anghel 

Saligny" 

 
 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizul estimativ 

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

Padina, Județul Buzău” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului 

National de Investiții ”Anghel Saligny", am constatat următoarele: 

 Potrivit Codului administrativ al României astfel cum a fost acesta adoptat prin OUG 

nr. 57/2019 la art. 129 alin. 29 lit) d şi alin 7 lit. m), autoritatile administratiei publice 

locale au ca si atribuţie exclusiva administrarea infrastructurii de interes local, 

inclusiv a celei edilitare si de asigurare a serviciilor publice comunitare; 

 În exercitiul acestei atributii, Primăria Comunei Padina a incercat sa identifice sursele 

financiare necesare pentru efectuarea unor lucrări de infiintare a reţelei de 

distributie a gazelor naturale la nivelul tuturor gospodăriilor / localităţilor 

aparţinătoare ale comunei, lipsa unei astfel de utilităţi reprezentând un neajuns 

semnificativ pentru locuitorii comunei din punct de vedere al necesităţii asigurării 

atingerii standardelor de viaţă inerente secolului XXI.  

 odata cu adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 

aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny, o astfel de posibilă 

sursă de finanţare a fost identificata la nivelul MLPDA, fiind astfel create premizele 

realizarii obiectivului „Înființare rețea de alimentare cu gaze naturale în Comuna 

Padina, Județul Buzău",  

 În acest sens, in prealabil s-au luat deja măsurile necesare elaborării unui Studiu de 

fezabilitate cu aceasta tema, proiectul aflandu-se asadar intr-un stadiu avansat de 

maturitate. 

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre îndeplineşte cerinţele 

legii, fapt pentru care susţinem aprobarea lui în forma prezentată de iniţiator. 

 

Intocmit. 

Cs. Jr. Cerb Nicoleta Carmen 

 

 



 

 
Consiliul Local 

Primaria Padina 

Judetul Buzau 

Comisia de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanţe, urbanism şi amenajarea  

teritoriului,administrarea domeniului public  

şi privat al comunei, agricultură, servicii de comerţ 

Nr. .4147./07.04.2022 

 

 

 

AVIZ CONSULTATIV 

 

 

 Comisia de dezvoltare economico –socială, buget, finanţe, urbanism şi amenajarea 

teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 

servicii de comerţ, avizează/respinge PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  privind 

aprobarea cererii de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de 

investiţii „Înființare rețea de alimentare cu gaze naturale în Comuna Padina, 

Județul Buzău” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul 

Programului National de Investiții ”Anghel Saligny" 

 

 

 

                                                                                                                                                          

                                          COMISIA, 
 

- BAȘTUREA COSTICĂ: - presedinte 

 

- BURNEL OVIDIU – VIOREL: - secretar 

 

- CONDRUZ GHEORGHE:  - membru 

 

- BUNEA LILI: - membru 

 

- DAN JAN: - membru  

 

 

 


