
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 

HOTĂRÂRE NR. 29 
privind implementarea proiectului „INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE 

IN COMUNA VADU PASII, JUDETUL BUZAU” 
 
 
  Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 
 Având în vedere prevederile: 

- referatul de aprobare nr.  3309/13.03.2020, al domnului Firon Gheorghe, Primarul 
comunei Vadu Paşii; 

- Raportul compartimentului de specialitate nr. 3310/13.03.2020 întocmit şi prezentat de 
doamna Nechifor Cristina, consilier juridic in aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău;  

- Raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, servicii şi comerţ, nr.3320/13.03.2020; 

- Avand in vedere Programul National de Dezvoltare locala si normele metodologice 
pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea 
programului national de dezvoltare locala, art. 5; 

- art. 129 alin. (2) lit. b) și d) din oug nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin 1 şi alin 2 și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b)   din Legea nr. 215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată,: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1.  Se aprobă implementarea proiectului „INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE 
NATURALE IN COMUNA VADU PASII, JUDETUL BUZAU”, denumit în continuare 
Proiectul, in valoare totala de 18.565.388 lei cu TVA, conform devizului general, anexa 1 la 
prezenta hotarare, din care: 

- buget de stat total –17,379,553.00 lei; 
- buget local            -  1,185,835.00  lei.  
- C+M -         -  14.015.785,00 lei. 

Art. 2 Se aproba documentatia tehnico – economica (D.A.L.I.) pentru Proiectul 
„INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA VADU PASII, JUDETUL 
BUZAU”conform documentatiei tehnice intocmita in cadrul proiectului elaborate de S.C. SPC 
INFRA PLAN S.R.L BUCURESTI, prevazuta in anexa nr. 1 care face parte integranta din 
prezenta. 

Art. 3. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Locala 
- P.N.D.L., potrivit legii. 



Art. 4.  Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art. 5.  Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz, 
precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa nr. 1 care este parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6.  Autoritatile administratiei Publice locale se angajeaza sa asigure cofinantare 
pentru cheltuielile neeligibile prevazute in proiect. 

Art. 7.  Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în  
calitate și de ordonator principal de credite. 

Art. 8.  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
comunei Vadu Paşii, judetul Buzău.  

   Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Vadu 
Paşii, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vadu Paşii și prefectului județului 
Buzău și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 
internet www.comunavadupasii.ro  . 
  
 
         PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                            SECRETAR GENERAL, 
 
                   BRATU VASILE                             TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 VADU PASII 
             13 MARTIE 2020 
 Hotărârea a fost adoptată cu  11   voturi pentru, 0  voturi împotrivă şi  11 abţinere din 
numărul total de 11 consilieri locali  în funcţie şi  11 consilieri locali prezenţi la şedinţă. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


