
                  

                         ROMÂNIA 

               JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA 

 

H O T Ă R Â R E A    Nr. 24 

din 26  mai  2017 

 

privind  aprobarea deplasării,  în perioada 29 mai – 6 iunie 2017,  a  dl. PINTILIE SILVIU 

  primarul  comunei Vidra, judeţul Vrancea, în vizită de lucru cu destinaţia -Elveţia 

 

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

 

 văzând – proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării in perioada 29 mai – 6 iunie 

2017 a primarului comunei Vidra, judetul Vrancea in vederea schimbului de experienţă, 

 Având în vedere prevederile: 

-    art. 1, lit. a) si e) si art. 3, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind 

unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinatate pentru îndeplinirea unor 

misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale Statutului Filialei 

Judeţene VRANCEA a Asociaţiei Comunelor din România; 

-    Hotărârii Consiliului Local Vidra nr. 18 din 08.06.2006 privind aderarea comunei 

Vidra, judeţul Vrancea la Asociaţia Comunelor din România, 

 Luând act de :  

 -  expunerea de motive a primarului comunei , în calitatea sa de iniţiator, 

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

înregistrat sub 4066 din 19.05.2017; 

 - în temeiul prevederilor  art. 36, alin. (2), lit. b)  alin. (4), lit. d), art. 45 alin. (1) și alin. 

(2) lit. f), art. 61 alin. (1) și (2), art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), 

alin. (5), alin. (6) și alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

            Art. 1. – Aprobă  deplasarea,  în perioada 29 mai – 6 iunie 2017, a dl. PINTILIE 

SILVIU  primarul  comunei Vidra, judeţul Vrancea, în vizită de lucru cu destinaţia   -  Elveţia. 

Art. 2.  -  Cheltuielile aferente transportului, cazării şi diurnei pentru primarul comunei 

Vidra, judeţul Vrancea , vor fi suportate din bugetul propriu al comunei, in condiţiile legii. 

Art. 3. -  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, compartimentului financiar-contabil 

si  Institutiei Prefectului Judeţului Vrancea . 

 
 Hotărârea nr. 24/26.05.2017  a fost adoptată prin vot deschis, cu  13  voturi  „pentru”     din 

totalul de  13  consilieri prezenţi în sală , din totalul de 15 consilieri în funcţie,  potrivit legii. 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                          Consilier,  

            POGAN FLORINEL 

                                                                                                                                          

Contrasemnează 
                   SRETARUL COMUNEI VIDRA 

                                   Mioara Tofan 

                                     

                   



 

            

      

                           ROMÂNIA 

               JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA 

 

H O T Ă R Â R E A    Nr. 

din   mai  2017 

 

privind  aprobarea deplasarii,  în perioada 29 mai – 6 iunie 2017,  a  dl. PINTILIE SILVIU 

  primarul  comunei Vidra, judetul Vrancea, in vizită de lucru cu destinaţia  -Elveţia 

 

Primarul comunei Vidra, judetul Vrancea 

 

 văzând – propunerea pentru proiectul de hotarare privind aprobarea deplasarii in 

perioada 29 mai – 6 iunie 2017 a primarului comunei Vidra, judetul Vrancea in vederea 

schimbului de experienta 

 Având în vedere prevederile: 

-    art. 1, lit. a) si e) si art. 3, alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind 

unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in stainatate pentru indeplinirea unor 

misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale Statutului Filialei 

Judeţene VRANCEA a Asociaţiei Comunelor din România; 

-    Hotărârii Consiliului Local Vidra nr. 18 din 08.06.2006 privind aderarea comunei 

Vidra, judetul Vrancea la Asociaţia Comunelor din România 

 Luând act de :  

 -  expunerea de motive a primarului comunei , în calitatea sa de iniţiator, 

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

înregistrat sub 4066 din 19.05.2017; 

 - în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b)  alin. (4), lit. d), art. 45 alin. (1) și alin. 

(2) lit. f), art. 61 alin. (1) și (2), art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), 

alin. (5), alin. (6) și alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

P R O P U N 

 

            Art. 1. – Aprobă  deplasarea,  în perioada 29 mai – 6 iunie 2017, a dl. PINTILIE 

SILVIU  primarul  comunei Vidra, judeţul Vrancea, în vizită de lucru cu destinaţia -  Elveţia. 

Art. 2.  -  Cheltuielile aferente transportului, cazării şi diurnei pentru primarul comunei 

Vidra, judeţul Vrancea , vor fi suportate din bugetul propriu al comunei, in condiţiile legii. 

 

Art. 3. -  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, compartimentului conta Institutiei 

Prefectului Judeţului Vrancea  

 
   INITIATOR PROIECT DE HOTARARE 

                                   PRIMAR,  

                                Silviu Pintilie 

                                                     

                                                                                                                           Avizat pentru legalitate 

           SECRETARUL COMUNEI VIDRA 

 

                             Mioara Tofan 

                                     

                   



 

     

 

      ROMANIA 

 JUDETUL VRANCEA 

   COMUNA VIDRA 

Nr. 4066 din 19.05.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea deplasarii,  în perioada 29 mai – 6 iunie 2017,  a  dl. 

PINTILIE SILVIU  primarul  comunei Vidra, judetul Vrancea, in vizită de lucru cu destinaţia  

Elveţia 

 

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

compartimentul financiar-contabil, va aduc la cunostinta urmatoarele: 

 

 In cursul lunii mai anul curent, mai precis in data de 5 mai 2017, primaria cantonului 

Innertkirchen – Elvetia, prin dl. primar Walter Brog,  a adresat o invitatie Filialei judetene 

Vrancea a Asociatiei Comunelor din Romania(ACoR), pentru deplasarea unui grup de primari, 

membrii ai asociatiei intr-o vizita de lucru(schimb de experienta). 

 Avand in vedere programul de activitate al Filialei Judetene Vrancea a ACoR, precum si 

adresa emisa de Institutia Prefectului Judetului Vrancea privind alocarea unor sume pentru 

Programul National de Cadastru catre aceasta autoritate, Filiala Judeteana Vrancea a ACoR a 

stabilit, in baza deciziei nr. 11 din 16.05.2017, ca din delegatia ce va efectua deplasarea pentru 

vizita de lucru in Elvetia,  sa faca parte, alaturi de alti noua primari ai comunelor membre ale 

asociatiei si primarul comunei Vidra, dl. Silviu Pintilie. 

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

initierea unui proiect de hotarare  privind - aprobarea deplasarii in perioada 29 mai – 6 iunie 

2017 a primarului comunei Vidra, judetul Vrancea in vederea schimbului de experienta. 

 

Inspector principal , 

Ion Titere 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          ROMÂNIA 

  JUDEŢUL VRANCEA 

      COMUNA VIDRA 

             PRIMAR 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind :  privind  aprobarea deplasarii,  în perioada 29 mai – 6 iunie 

2017,  a  dl. PINTILIE SILVIU  primarul  comunei Vidra, judetul Vrancea, in vizită de lucru cu 

destinaţia  -Elveţia 

                                

 

Primarul comunei Vidra, judetul Vrancea, 

 

Avand in vedere  : 

- raportul compartimentului de specialitate prin care se propune initierea unui proiect de 

hotarare privind  aprobarea deplasarii in perioada 29 mai – 6 iunie 2017 a primarului comunei 

Vidra, judetul Vrancea in vederea schimbului de experienta 

 

 

si potrivit prevederilor : 

-    art. 1, lit. a) si e) si art. 3, alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind 

unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in stainatate pentru indeplinirea unor 

misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare; 

             e)Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale Statutului Filialei 

Judeţene VRANCEA a Asociaţiei Comunelor din România; 

 f) Hotărârii Consiliului Local Vidra nr. 18 din 08.06.2006 privind aderarea comunei 

Vidra, judetul Vrancea la Asociaţia Comunelor din România; 

 

 

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

anexat privind aprobarea deplasarii in perioada 29 mai – 6 iunie 2017 a primarului comunei 

Vidra, judetul Vrancea in vederea schimbului de experienta 

 

 

 

P R I M A R  

 

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

 

 


