
ROMANIA 

JUDEŢUL VRANCEA  

COMUNA VIDRA 

CONSILIUL LOCAL                           

 

H O T Ă R Â R E A    nr.  35 

din  20 iulie 2017 

  

privind aprobarea implementarii proiectului ”Dotare cu utilaje, comuna Vidra , judetul 

Vrancea” prin  Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 , Axa Leader 

măsura M4/6B Dezvoltarea satelor  din SDL GAL  Tara Vrancei 

Luând act de:  

- expunerea de motive prezentata de către primarul comunei Vidra , în calitatea sa de 

iniţiator, prin care se susţine necesitatea, oportunitatea proiectului şi potenţialul economic al 

proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat cu nr. 5580 din 17.07.2017, prin care se motivează, în drept şi în fapt, necesitatea 

şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;  

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Vidra; 

- analizand Strategia de dezvoltare a comunei Vidra, aprobata prin Hotararea Consiliului 

Local al comunei Vidra nr. 8   din 30.04.2015; 

 

           Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  

- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;  

- art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  

- art. 7 alin. (2), art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;  

- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;  

- art. 36 alin.(1), alin.  (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Programului National de Dezvoltare Rurală şi ale SDL GAL TARA VRANCEI 

 

         In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), alin. (6)  şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului ”Dotare cu utilaje ,comuna Vidra , judetul 

Vrancea”, denumit in continuare Proiectul precum şi caracteristicile tehnice ale utilajelor, 

conform anexei.   

 

Art. 2. – Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada de 

realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii  prin Programul National de Dezvoltare 

Rurala – P.N.D.R., potrivit legii. 

 

Art. 3. - Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 

acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului.  

 



 

Art. 4 – Numarul locuitorilor si operatorii econimici deserviti de Proiect, dupa caz, sunt 

cuprinse in anexa, care este parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art. 5. – Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, domnul 

Pintilie Silviu,  în dubla sa calitate de primar şi de ordonator principal de credite.  

       Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei    Vidra, domnul Pintilie Silviu.  

 

        Art.7.- Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul secretarului comunei Vidra, in 

termenul prevazut de lege, primarului comunei Vidra si Institutiei Prefectului Judetului 

Vrancea si se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primariei şi pe site-ul 

Primariei Vidra.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează, 

                 Consilier,                                                                                         SECRETAR, 

 

          PANTAZICA SIMION                                                                       MIOARA TOFAN 

    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primariacornu.ro/

