
                    

                      R O M Â N I A  

                  JUDEŢUL VRANCEA 

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA  

            

      H O T Ă R Â R E A nr.  33 

 din  20 iulie 2017   
 

privind :  desfiinţarea construcţiei Şcoala Burca 2 şi construcţiei Gradiniţa Burca 1, construcţii ce aparţin 

domeniului public al   comunei Vidra, judetul Vrancea 

                                

Consiliul Local al comunei Vidra, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară  

                    - văzând – propunerea pentru proiectul de hotărâre privind desfiinţarea construcţiei Şcoala 

Burca 2 şi construcţiei Gradiniţa Burca 1, construcţii ce aparţin domeniului public al   comunei Vidra, 

judetul Vrancea 

                 - raportul compartimentului de resort  nr. 4086/2017 prin care se propune initierea unui proiect 

de hotarare  privind desfiinţarea construcţiei Şcoala Burca 2 şi construcţiei Gradiniţa Burca 1, construcţii 

ce aparţin domeniului public al   comunei Vidra, judetul Vrancea 

             - adresa nr. 1081/12.06.2017 din partea conducerii Scolii Gimaziale Vidra, judeţul Vrancea; 

                 - Avizul comisiilor de specialitate 

               - având în vedere prevederile :  

                - Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea 

locuintelor,republicata; 

                 - Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, 

   - art. 36 alin (1), alin.(2) lit. „b” şi c,alin.(4) lit.„d”,”e” si „f”,  alin 5. Lit. c,  ale art. 45 , alin (1)    

ale art. 117 lit „a” si „e”  şi ale  art. 126 din Legea nr. 215 / 2001 , republicata ; 

                In temeiul dispozitiilor art. 115 alin (1) , lit. „b” din Legea administratiei publice locale nr 215 / 

2001 republicata ;                                    

HOTĂRĂŞTE : 

                       

                     Art.1 – Se aprobă întocmirea documentaţiei de demolare a constructiei Scoala Burca 2 – în 

suprafaţă de 142 mp , pe terenul  ce aparţine domeniului public,  situat în intravilanul satului Burca,   

comuna Vidra, judeţul Vrancea , Tarla  10, Parcela 429, CF 52778 ,   

                     Art.2 – Se aprobă   demolarea constructiei Scoala Burca 2 – în suprafaţă de 142 mp , 

amplasată  pe terenul  ce aparţine domeniului public al comunei Vidra, judeţul Vrancea, situat în 

intravilanul satului Burca,   comuna Vidra, judeţul Vrancea , Tarla  10, Parcela 429, CF 52778  ,   

                    Art.3 – Se aprobă întocmirea documentaţiei de demolare a constructiei   Gradiniţă Burca 1 – 

în suprafaţă de 64 mp , pe terenul  ce aparţine domeniului public,  situat în intravilanul satului Burca 1,   

comuna Vidra, judeţul Vrancea , Tarla  29, Parcela 599, CF 52782 ;   

                     Art.4 – Se aprobă   demolarea constructiei Gradiniţă Burca 1 – în suprafaţă de 64 mp , 

amplasată  pe terenul  ce aparţine domeniului public,  situat în intravilanul satului Burca 1,   comuna 

Vidra, judeţul Vrancea , Tarla  29, Parcela 599, CF 52782 ;   

      Art.5 – Cu ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul  comunei 

Vidra,  judeţul Vrancea.  

       Art.6 - Comunicarea prezentei hotărâri către factorii interesaţi prin grija secretarului comunei, 

în termenele prevazute de lege. 

    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează, 

                 Consilier,                                                                                         SECRETAR, 

 

          PANTAZICA SIMION                                                                       MIOARA TOFAN 

    

          

          

 



 

           ROMANIA 

   JUDEŢUL VRANCEA 

      COMUNA VIDRA 

    Nr. 4086 din iunie  2017 

 

 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 

 

la proiectul de hotărâre  privind – desfiinţarea construcţiei Şcoala Burca 2 şi construcţiei Gradiniţa Burca 

1, construcţii ce aparţin domeniului public al   comunei Vidra, judetul Vrancea 

 

 

Subsemnatul Titere Ion, avand functia de inspector in cadrul Primariei comunei Vidra, 

compartimentul financiar contabil( achiziţii publice – proiecte ), va aduc la cunostinta urmatoarele: 

- Constructia Scoala Burca 2  se afla intr-o stare avansata de degradare si nu corespunde normelor 

in vigoare de igiena si securitate, cu o vechime de cca 90 ani; 

- Constructia Gradinita Burca 1( tip anexă)  se afla intr-o stare avansata de degradare si nu 

corespunde normelor in vigoare de igiena si securitate; 

 

Văzând  adresa nr. 1081/12.06.2017 din partea conducerii Scolii Gimaziale Vidra, judeţul 

Vrancea; 

 Potrivit : 

     - HCL nr. 9/13.03.2017 prin care Consiliul local Vidra a  aprobat   indicatorii tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitie ,,Construire gradinita Burca 1, comuna Vidra, judetul Vrancea” si  a 

finantarii de la bugetul local pentru cheltuielile care nu sunt eligibile prin PNDL 

  - HCL Vidra  nr. 64/2016 privind  aprobarea   indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de 

investitie(unitati scolare) apartinand UAT Vidra in vederea obtinerii autorizatiilor sanitare de functionare 

si  a finantarii de la bugetul local pentru cheltuielile care nu sunt eligibile prin PNDL 

         - HCL nr. 15/03.08.2016 aceste construcţii aparţin domeniului public al comunei Vidra                    

 

Avand in vedere prevederile : 

- Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicata  ; 

- Certificatului de urbanism nr. 72/2017 

-     Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, 

       -     art. 36 alin (1), alin.(2) lit. „b” şi c,alin.(4) lit.„d”,”e” si „f” ,  ale art. 45 , alin (6)    ale art. 117 lit 

„a” si „e”  şi ale  art. 126 din Legea nr. 215 / 2001 , republicata ; 

 

         Tinand cont de cele expuse mai sus, prin prezenta va rog sa analizati si  să dispuneti, initierea unui 

proiect de hotarare  privind   desfiinţarea construcţiei Şcoala Burca 2 şi construcţiei Gradiniţa Burca 1, 

construcţii ce aparţin domeniului public al   comunei Vidra, judetul Vrancea . 

 

Inspector, 

Ion  Titere 

 

         

 

 

 

 



 

          ROMANIA 

  JUDEŢUL VRANCEA 

      COMUNA VIDRA 

             PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind :  desfiinţarea construcţiei Şcoala Burca 2 şi construcţiei Gradiniţa Burca 

1, construcţii ce aparţin domeniului public al   comunei Vidra, judetul Vrancea 

                              

Primarul comunei Vidra, judetul Vrancea, 

 

Avand in vedere  : 

 

    - raportul compartimentului de resort prin care se propune initierea unui proiect de hotarare  privind 

desfiinţarea construcţiei Şcoala Burca 2 şi construcţiei Gradiniţa Burca 1, construcţii ce aparţin 

domeniului public al   comunei Vidra, judetul Vrancea 

    - adresa nr. 1081/12.06.2017 din partea conducerii Scolii Gimaziale Vidra, judeţul Vrancea; 

    - HCL nr. 9/13.03.2017 prin care Consiliul local Vidra a  aprobat   indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitie ,,Construire gradinita Burca 1, comuna Vidra, judetul Vrancea” si  a finantarii de 

la bugetul local pentru cheltuielile care nu sunt eligibile prin PNDL 

     - HCL Vidra  nr. 64/2016 privind  aprobarea   indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de 

investitie(unitati scolare) apartinand UAT Vidra in vederea obtinerii autorizatiilor sanitare de functionare 

si  a finantarii de la bugetul local pentru cheltuielile care nu sunt eligibile prin PNDL 

  

          si potrivit prevederilor : 

- Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată  ; 

-     Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, 

 

- În temeiul  art. 36 alin (1), alin.(2) lit. „b” şi c,alin.(4) lit.„d”,”e” si „f” , ,ale art. 45 , alin (6)    ale 

art. 117 lit „a” si „e”  şi ale  art. 126 din Legea nr. 215 / 2001 , republicata ; 

 

          Astfel, fata de cele mai sus mentionate, propun spre  aprobare proiectul de hotărâre anexat privind   

desfiinţarea construcţiei Şcoala Burca 2 şi construcţiei Gradiniţa Burca 1, construcţii ce aparţin 

domeniului public al   comunei Vidra, judetul Vrancea 

                              

 

 

 

P R I M A R  

 

S I L V I U  P I N T I L I E  

 


