
ROMÂNIA  

  JUDEŢUL VRANCEA                                                                         

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA             

                                                    

 

H O T Ă R Â R E A   NR.   2    

din  28 februarie 2017      

 

privind : propunerea de atribuire in proprietatea unor persoane fizice, a terenului proprietate de 

stat, prin Ordinul Prefectului  

 

 

Consiliul local al comunei Vidra, Judetul Vrancea, intrunit in sedinta ordinara astazi  28.2.2017    

 

Văzând Proiectul de hotarare iniţiat de Primarul comunei Vidra ; raportul   de specialitate  

inregistrat la nr. 1032/13.02.2017  , prin care se  propune atribuirea   in proprietatea  unor persoane 

fizice,  a terenului proprietate de stat, prin Ordinul Prefectului,  urmare  solicitarii  dnei. Leuştean 

Rodica Gabriela, iregistrată la nr. 426/25.01.2017  la registratura primariei Vidra; 

 

  Luând act de avizul favorabil al Comisiilor  de specialitate    ; 

În baza prevederilor  art. 36 alin. (3) si (6) din Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar , cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare ; 

             În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) si (9) , art. 45 alin. (1) si (6) din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă  aribuirea in proprietatea  dnei. Leuştean Rodica -Gabriela , moştenitoarea 

defunctei Gavrilă Ioana, a suprafetei de 708 mp teren – prin Ordinul Prefectului,  aferent locuinţei şi 

anexelor gospodăreşti, dobandite prin Certificat de mostenitor nr. 1/17.01.2017,   situat in intravilanul 

satului Vidra, comuna Vidra, jud. Vrancea, cu vecinii : Nord- Rusen Vasile,  Est - Mihai Niculina, Sud - 

Gavrila Mariuta si la Vest – drum,  identificat potrivit anexei. 

 

Art. 2 Comunicarea propunerii de emiterii a Ordinului Prefectului, pentru atribuirea in 

proprietate a terenului determinat ptrivit art.1 din prezenta hotarare, prin grija dnei Mioara Tofan 

secretarul comunei Vidra; 

         . 

 Art 3 Prevederile  prezentei hotãrâri vor fi duse la îndeplinire de  Primarul comunei Vidra, prin 

factorii responsabili de la nivelul UAT Vidra, respectiv secretarul comunei. 

 

Hotărârea nr.   2/28.02.2017 a fost adoptată prin vot deschis, cu   15  voturi „pentru”, din totalul de   

15 consilieri prezenţi, din totalul de   15consilieri în funcţie, potrivit legii. 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

         CONSILIER                                                                     SECRETAR 

     ISAC COSTEL 

                                                                                                                                 MIOARA TOFAN 



ROMÂNIA  

  JUDEŢUL VRANCEA                                                                         

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA             

                                                    

 

PROIECT  

 

 H O T Ă R Â R E A nr.   

  

 

  privind : propunerea de atribuire in proprietatea unor persoane fizice, a terenului proprietate de stat, 

prin Ordinul Prefectului  

 

Consiliul local al comunei Vidra, Judetul Vrancea, intrunit in sedinta ordinara astazi; 

 

Văzând Proiectul de hotarare iniţiat de Primarul comunei Vidra ; raportul   de specialitate  

inregistrat la nr. 1032/13.02.2017  , prin care se  propune atribuirea   in proprietatea  unor persoane 

fizice,  a terenului proprietate de stat, prin Ordinul Prefectului,  urmare  solicitarii  dnei. Leuştean 

Rodica Gabriela, iregistrată la nr. 426/25.01.2017  la registratura primariei Vidra; 

 

  Luând act de avizul favorabil al Comisiilor  de specialitate    ; 

În baza prevederilor  art. 36 alin. (3) si (6) din Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar , cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare ; 

             În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) si (9) , art. 45 alin. (1) si (6) din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă  aribuirea in proprietatea  dnei. Leuştean Rodica -Gabriela , moştenitoarea 

defunctei Gavrilă Ioana, a suprafetei de 708 mp teren – prin Ordinul Prefectului,  aferent locuinţei şi 

anexelor gospodăreşti, dobandite prin Certificat de mostenitor nr. 1/17.01.2017,   situat in intravilanul 

satului Vidra, comuna Vidra, jud. Vrancea, cu vecinii : Nord- Rusen Vasile,  Est - Mihai Niculina, Sud - 

Gavrila Mariuta si la Vest – drum,  identificat potrivit anexei. 

 

Art. 2 Comunicarea propunerii de emiterii a Ordinului Prefectului, pentru atribuirea in 

proprietate a terenului determinat ptrivit art.1 din prezenta hotarare, prin grija dnei Mioara Tofan 

secretarul comunei Vidra; 

         . 

 Art 3 Prevederile  prezentei hotãrâri vor fi duse la îndeplinire de  Primarul comunei Vidra, prin 

factorii responsabili de la nivelul UAT Vidra, respectiv secretarul comunei. 

 

13.02.2017 
 

         INITIATOR  PROIECT  DE  HOTARARE                                                 Avizat pentru legalitate                                                                                                     

                Primar ,  PINTILIE SILVIU                                                           SECRETAR 

                                                                                           MIOARA TOFAN 

 

 

 



 

                   ROMANIA  

         JUDETUL VRANCEA                                                                         

     PRIMARIA COMUNEI VIDRA    

                   SECRETAR          

         Nr. ________/13.02.2017 

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotarare privind  propunerea de atribuire in proprietatea unor persoane fizice, a terenului 

proprietate de stat, prin Ordinul Prefectului  

 

  Subsemnata, Mioara Tofan, secretarul comunei Vidra, supun atentiei dvs.  urmatoarea 

problema : 

Potrivit 

-  cererii   nr. 426/25.01.2017,  dna.  Leuştean Rodica-Gabriela    solicită intocmirea 

documentatiei in vederea emiterii Ordinului Prefectului  pentru suprafeta de 708 mp teren aferent 

locuintei si anexelor gospodaresti, dobandite prin Certificat de mostenitor nr. 1/17.01.2017, dupa mama 

sa def. Gavrilă Ioana, teren  situat in intravilanul satului  Vidra, comuna Vidra, jud. Vrancea, cu vecinii : 

Nord- Rusen Vasile,  Est - Mihai Niculina, Sud - Gavrila Mariuta si la Vest – drum,    dobândite de 

defunctă în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 3296/06.09.1977, iar terenul a intrat in 

proprietatea statului în condiţiile art. 30 din Legea nr. 58/1974. 

 

            In baza prevederilor : 

-   art. 36 alin. (3) si (6) din Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar , cu modificarile si 

completarile ulterioare,    

  

    (3) Terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, 

ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea 

nr. 58/1974**) cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale, trec în 

proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor. 

    (6) Atribuirea în proprietate a terenurilor prevăzute de alin. (2) - (5) se va face, prin ordinul 

prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor. 

-  Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

    Urmare celor mai sus menţionate propun initierea unui proiect de hotarare privind atribuirea in 

proprietatea unor persoane fizice, a terenului proprietate de stat, prin Ordinul Prefectului si  supus spre 

dezbatere si aprobare in plenul Consiliului Local al comunei Vidra, judetul Vrancea. 

 

 

Intocmit, 

 

Mioara Tofan 

 

 

 

 



 

 

 

                    

                   ROMANIA  

         JUDETUL VRANCEA   

            COMUNA VIDRA                                                                       

                    PRIMAR             

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

 

la proiectul de hotarare privind  propunerea de atribuire in proprietatea unor persoane fizice, a terenului 

proprietate de stat, prin Ordinul Prefectului  

 

 Domnilor consilieri, 

 

Vazand : 

- raportul   de specialitate    prin care dna. Tofan Mioara - secretar comuna,   propune aribuirea   

dnei. Leuştean Rodica- Gabriela , moştenitoarea def. :  Gavrilă Ioana, a suprafetei de 708 mp teren – 

prin Ordinul Prefectului,  aferent locuintei si anexelor gospodaresti, dobandite prin Certificat de 

mostenitor nr. 1/17,01,2017,   situat in intravilanul satului Vidra, comuna Vidra, jud. Vrancea, cu 

vecinii :   Nord- Rusen Vasile,  Est - Mihai Niculina, Sud - Gavrila Mariuta si  Vest - drum  , identificat  

potrivit anexei. 

 

            In baza prevederilor : 

 

-   art. 36 alin. (3)  , (6) din Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar , cu modificarile si completarile 

ulterioare,    

  

    (3) Terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, 

ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea 

nr. 58/1974**) cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale, trec în 

proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor. 

    (6) Atribuirea în proprietate a terenurilor prevăzute de alin. (2) - (5) se va face, prin ordinul 

prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor. 

-  Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, 

-  

                  propun   atribuirea in proprietate     dnei. Leuştean Rodica- Gabriela , moştenitoarea def.  

Gavrilă Ioana, a suprafetei de 708 mp teren – prin Ordinul Prefectului , iar proiectul de hotarare 

initiat ,   spre dezbatere si aprobare in plenul Consiliului Local al comunei Vidra, judetul Vrancea. 

 

PRIMAR,  

 

PINTILIE  SILVIU 


