
Nr. 22/24.06.2022 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA PADINA 

CONSILIUL LOCAL 

proiect 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului: 

„Infiintare piste pentru biciclete in comuna Padina, judetul Buzau” 
în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 - Fondul local, 

Investiția I.4: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (si alte vehicule 

electrice usoare) la nivel local/metropolitan 

 

 Consiliul local al comunei Padina, jud. Buzau , întrunit în şedinţă ordinară, la data de 29.06.2022 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului UAT Comuna PADINA inregistrat sub nr. 6609/24.06.2022; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului UAT Comuna 

PADINA inregistrat sub nr. 6610/24.06.2022; 

   -    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 

a Consiliului local Padina, înregistrat la nr. 6611/24.06.2022.; 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar 

pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum 

și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 

pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 

Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și 

financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 

reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 

privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru 

accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 

reziliență 

Planului Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul UE (28 octombrie 

2021); 

Ordinul MDLPA 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile 

finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare şi reziliență în cadrul apelului de 

proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 – Fondul local; 

Prevederile art. 7 alin. 6 și art. 10 alin. 6 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de 

elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență: 

Prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, si al art. 139, alin. 1 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

             În temeiul prevederilor art. 196 litera a), art.139 alin. (1) si alin. (3) lit. a) din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 

 



 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă proiectul „Infiintare piste pentru biciclete in comuna Padina, judetul Buzau” si 

descrierea sumară a investiției propuse a fi realizate prin proiect, conform anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă nota de fundamentare a investiției „Infiintare piste pentru biciclete in comuna Padina, 

judetul Buzau” conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă depunerea proiectului „Infiintare piste pentru biciclete in comuna Padina, judetul 

Buzau” 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 - Fondul local, 

Investiția I.4: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (si alte 

vehicule electrice usoare) la nivel local/metropolitan 

Art.4. Se aprobă valoarea totală a investitiei „Infiintare piste pentru biciclete in comuna Padina, judetul 

Buzau” in cuantum de 1.399.225,96 lei fara TVA, respectiv 284.239,54 euro fara TVA, conform devizului 

general al investiei, din care: 

- Valorea eligibilă a proiectului în cuantum de 1.278.394,00 lei (fără TVA) respec-

tiv 259.693,66 euro (fără TVA) fără TVA) la cursul Inforeuro aferent lunii mai a anului 2021, 1 eu-

ro = 4,9227 lei, reprezentând finanțare nerambursabilă în procent de 100% a cheltuielilor eligibile. 

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată de la bugetul de stat, din bugetul coor-

donatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 10 – Fondul Local – Ministerul Dez-

voltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în conformitate cu legislația în vigoare. 

- Valoarea neeligibila de 120.831,96 lei fara TVA, respectiv 24.545,88 TVA, ce va vor fi 

susținuta din bugetul local al UAT Padina. 

Art.5. Comuna Padina se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea 

proiectului „Infiintare piste pentru biciclete in comuna Padina, judetul Buzau”, astfel cum acestea vor 

rezulta din documentațiile tehnico-economice ce se vor întocmi în etapa de implementare. 

Art.6. Se aprobă reprezentarea Comunei PADINA în relația cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației de către Primarul Comunei D- nul Chirita Ionel 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Primarului Comunei PADINA ; 

 Instituției Prefectului - Județului BUZAU; 

 Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Comunei PADINA 

 Opiniei publice, prin afișare. 

 
                                  Iniţiator,                                                                   Avizat pentru legalitate, 

                                   Primar,                                                                          SecretarGeneral,                                        

                                                                                                           

                               ec. Chiriţă Ionel                                                                   Frătica Nicu 

 

 

 



Primăria Padina 
Județul Buzău 

Primar 

Nr. 6609/23.06.2022 

  

  

  

REFERAT DE APROBARE LA 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului: 

„Infiintare piste pentru biciclete in comuna Padina, judetul Buzau” 
în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 - Fondul local, 

Investiția I.4: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (si alte vehicule 

electrice usoare) la nivel local/metropolitan 
Avand in vedere: 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar 

pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum 

și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 

pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 

Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și 

financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 

reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 

privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru 

accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 

reziliență 

Planului Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul UE (28 octombrie 

2021); 

Ordinul MDLPA 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile 

finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare şi reziliență în cadrul apelului de 

proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 – Fondul local; 

Prevederile art. 7 alin. 6 și art. 10 alin. 6 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de 

elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 

și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență: 
 supun dezbaterii și aprobării dumneavoastra prezentul proiect de hotarare 

  

              

Primar, 

ec. Chiriţă Ionel 

  

 

 

 

 

 

 



Primăria Padina 

Județul Buzău 

comp.juridic 

Nr. 6610/24.06.2022 

  

REFERAT de Specialitate 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului: 

„Infiintare piste pentru biciclete in com. Padina, judetul Buzau” 
în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 - Fondul local, 

Investiția I.4: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (si alte vehicule 

electrice usoare) la nivel local/metropolitan 

 
In prezent, UAT Padina, judet Buzau – solicitantul proiectului “Infiintare piste pentru biciclete in Comuna Padina, judetul Buzau" 

nu dispune de infrastructura pentru transportul verde – piste pentru biciclete, exista o nevoie din ce in ce mai mare la nivel local 

si national, in conditiile cresterii accelerate a pretului combustibililor si al planului de reducere a poluarii si emisiilor de CO2 

prin Pactul Verde European si PNIESC – Planul National Integrat in Domeniul Energiei si Schimbarilor Cliamtice, cu obiectivul 

de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 44% până în 2030, comparativ cu 2005. 
 

Avand in vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului Com. Padina, jud. Buzau nr. 6609/24.06.2022 

– Prevederile art. 7 alin. 6 și art. 10 alin. 6 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind 

etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice necesar României pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

– existenta sursei de finantare a cheltuielilor neeligibile in bugetul local al com. Padina la 

CAP. 67.02.05.”Servicii recreative si sportive” 

 
 supun dezbaterii și aprobării dumneavoastra prezentul proiect de hotarare 

REFERENT, 

DRAGHICI VALENTINA - MIHAELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


