
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA PADINA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind utilizarea sumei de 497.700 lei din excedentul bugetar pentru acoperirea cheltuielilor  

eligibile in valoare de 473.700 lei privind imlementarea proiectului “ Dotarea unitatilor de 

invatamant din comuna Padina cu dispozitive si echipamente de protectie necesare prevenirii 

raspandirii infectiei cu virusul SARS CoV-2” aferente primei cereri de rambursare, conform 

graficului prevazut in contractul de finantare cod de inregistrare SMIS 149310 – si 24.000 lei 

cheltuieli neeligibile. 

 Consiliul Local Padina, 

 Având în vedere: 

- prevederile art. 58, alin. 1) lit. b) din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 referatul de aprobare al primarului comunei Padina, nr. 7741/21.07.2022; 

 raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. 7742/21.07.2022; 

 avizul 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. 

7743/21.07.2022; 

       În temeiul  art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a)  și art. 196 al. (1), lit. a) din O.U.G.nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 497.700 lei din excedentul bugetar pentru acoperirea 

cheltuielilor  eligibile in valoare de 473.700 lei privind imlementarea proiectului “ Dotarea unitatilor 

de invatamant din comuna Padina cu dispozitive si echipamente de protectie necesare prevenirii 

raspandirii infectiei cu virusul SARS CoV-2” aferente primei cereri de rambursare, conform graficului 

prevazut in contractul de finantare cod de inregistrare SMIS 149310 – si 24.000 lei cheltuieli 

neeligibile. 

(2) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.421.082,42 lei (un milion patru sute 

douăzeci și unu mii optzeci și doi lei și patruzeci și doi bani), cfr. art. 3 alin. (4) din contract, 

finantarea fiind acordata, în baza cererilor de rambursare, elaborate în conformitate cu  Anexa 1- 

Graficul de rambursare a cheltuielilor la contract -,  

(3) La finalul perioadei de implementare suma utilizata din excedentul bugetar, prevazuta in 

Bugetul comunei Padina in Titlul X „ Proiecte cu finantare din fonduri externe”, care urmeaza sa fie 

rambursata, fiind eligibila in cadrul proiectului, va constitui excedent bugetar.  

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

compartimentului de specialitate. 

 Art.3. Compartimentul secretariat-administrativ va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi. 

Padina, 27.07.2022     

Nr.29                                        Contrasemnează 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                         SECRETAR General, 

               Mavrodin Aurelian - Dan                                   FRĂTICA NICU 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Padina în şedinţa din data de 27.07.2022, 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 12 voturi „pentru”, 0 abţineri şi 1 voturi „împotrivă”, din numarul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la 

şedinţă. 


