
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 

HOTĂRÂREA NR. 7 
PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI/CERERII DE FINANTARE ȘI A 

CHELTUIELILOR AFERENTE  
 

PROIECT < Unitate de ingrijire la domiciliu Comuna Vadu Pasii, judetul Buzau> 
Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale 

Componenta 1 : POR/8/8.1/8.3/A/2 persoane varstnice 
Apel de proiecte nr . POR /414/8/3/Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale 

 
Consiliul local al comunei Vadu Pasii, 

   
Având în vedere: 

§ Referat de aprobare nr. 1046/29.01.2020 a domnului Gheorghe Firon, Primarul 
comunei Vadu Pasii;  

§ Raportul compartimentului de specialitate nr. 1047/29.01.2020 întocmit şi prezentat de 
doamna Nechifor Cristina, consilier juridic în 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. 1171/31.01.2020; 

§ Solicitarea de clarificare 5 nr. 652/DIPOR/15.01.2020; 

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Vadu Pasii. 

În conformitate cu: 
§ Prevederile Ghidului solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în 

cadrul  Programului Operaţional Regional  2014-2020;  

§ Prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în 
cadrul apelurilor de proiecte Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si 
sociale, Componenta 1 : POR/8/8.1/8.3/A/2 persoane varstnice, Apel de proiecte nr . 
POR /414/8/3/Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale; 

§ O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 



§ Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

§ Legii nr. 50/1991 (r2) – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu 
modificarile si completarile ulterioare si ale art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi al art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;         
 

 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

ART 1. Se aprobă cererea de finantare „Unitate de ingrijire la domiciliu Comuna Vadu 
Pasii, judetul Buzau” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 
serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de colectivitățile locale; Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de 
acoperire cu servicii sociale ; Componenta 1 : POR/8/8.1/8.3/A/2 persoane varstnice, Apel de 
proiecte nr . POR /414/8/3/Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale. 
 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finantare) „Unitate de ingrijire la 
domiciliu Comuna Vadu Pasii, judetul Buzau”, în cuantum de 1.246.700,79 lei (inclusiv 
TVA), din care valoarea totala eligibila 1.191.460,99 lei si valoarea totala neeligibila de 
55.239,80 lei, conform bugetului cererii de finantare, prevazut in anexa parte integranta a 
prezentei hotarari. 
 

ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Comunei Vadu Pasii, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă 
a proiectului, în cuantum de 23.829,22 lei (inclusiv TVA) , reprezentând cofinanțarea 
proiectului „Unitate de ingrijire la domiciliu Comuna Vadu Pasii, judetul Buzau”. 

 
ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Unitate de ingrijire la domiciliu Comuna Vadu Pasii, judetul Buzau”, pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al comunei 
Vadu Pasii. 
 

ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 



ART 7. Se împuternicește Primarul comunei Vadu Pasii, domnul Firon Gheorghe  să 
semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele comunei Vadu Pasii. 
 

ART 8. Primarul comunei Vadu Pasii, prin serviciile de specialitate, va lua masurile de ducere 
la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

 
ART 9. Secretarul comunei Vadu Pasii va asigura aducerea la cunostinta publica a 
prevederilor prezentei hotarari si comunicarea acesteia, primarului, serviciilor de specialitate 
si Institutiei Prefectului judetului Buzau. 

 
 PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 

                 CONSILIER LOCAL                                    SECRETAR GENERAL, 
 
                   BRATU VASILE                             TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
VADU PAŞII 
31 IANUARIE 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi  0 abţinere 

din numărul total de 15  consilieri locali  în funcţie şi  15   consilieri locali prezenţi la 
şedinţă. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


