
                    

                      R O M Â N I A  

                  JUDEŢUL VRANCEA 

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA  

            

 

      H O T Ă R Â R E A nr. 22 

 din  03 mai 2017      
 

privind : aprobarea   indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie  ,,Construire anexă 

gospodarească multifuncţională “  pe terenul  ce aparţine domeniului public , situat in intravilanul satului 

Vidra,   comuna Vidra, judeţul Vrancea , Tarla  28, Parcela 831%, CF 52864 

                                

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

 

                    - văzând – propunerea pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie  ,,Construire anexă gospodarească multifuncţională “  pe 

terenul  ce aparţine domeniului public , situat in intravilanul satului Vidra,  comuna Vidra, judeţul 

Vrancea , Tarla  28, Parcela 831%, CF 52864  , din  raportul de specialitate  al   Serviciului  public  de 

specialitate financiar-contabil  din cadrul  acestei  autorităţi  a administraţiei  publice locale; 

                - Certificatul de urbanism nr. 31/03.04.2017 

                 - 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” ,  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 – Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie  

,,Construire anexă gospodarească multifuncţională “  pe terenul  ce aparţine domeniului public,  situat în 

intravilanul satului Vidra,   comuna Vidra, judeţul Vrancea , Tarla  28, Parcela 831%, CF 52864  , cu 

valoarea totală de 48.356 lei(inclusiv TVA). 

 

       Art.2 - Comunicarea prezentei hotărâri către factorii interesaţi prin grija secretarului comunei, 

în termenele prevazute de lege. 

 

      Art.3 -Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine, potrivit dispoziţiilor legale, 

primarului comunei Vidra, prin factorii responsabili de la nivelul acestei autorităţi a administraţiei publice 

locale şi Serviciul public  de specialitate financiar-contabil.  

          
Hotărârea nr.   22/03.05.2017  a fost adoptată prin vot deschis, cu   10 voturi „pentru” si 5 abtineri, din totalul de   

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

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează, 

                 Consilier,                                                                                         SECRETAR, 

 

          POGAN FLORINEL                                                                       MIOARA TOFAN 

    

          

          



 

 

           ROMANIA 

   JUDEŢUL VRANCEA 

      COMUNA VIDRA 

    Nr. 3246 din 21.04.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la hotărârea privind - aprobarea   indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie 

,,Construire anexa gospodareasca multifunctionala la Primaria comunei Vidra, comuna Vidra, 

judetul Vrancea” 

 

 

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

compartimentul contabilitate-achizitii publice, va aduc la cunostinta urmatoarele: 

 

Avand in vedere faptul ca  prin hotarare a Consiliului Local Vidra, s-a aprobat ca  sala de 

sport sa fie transformata pe perioada vacantei de vara, atunci cand nu se desfasoara cursuri, in 

sala de festivitati, precum si faptul ca pe perioada  de toamna-iarna este necesar un spatiu in care 

sa se depoziteze unelte si accesorii necesare desfasurarii activitatii din cadrul primariei, este 

necesar a se contrui un spatiu care pe perioada cand se desfasoara festivitati sa tina loc de 

bucatarie, iar in rest sa tina loc de magazie de materiale. 

   Constructia care se are in vedere a se executa va avea o suprafata de circa 45 – 50 mp si 

va fi cofectionata din panouri sandwich pe structura metalica. 

 

Avand in vedere prevederile : 

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

- Certificatului de urbanism nr. 31/03.04.2017 

-     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  sa dispuneti, 

initierea unui proiect de hotarare  privind  aprobarea   indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie  ,,Construire anexă gospodarească multifuncţională “  pe terenul  ce 

aparţine domeniului public , situat in intravilanul satului Vidra,   comuna Vidra, judeţul Vrancea 

, Tarla  28, Parcela 831%, CF 52864 

 

 

 

 

Inspector, 

Ion Titere 

 

         

 



 

 

 

 

          ROMANIA 

  JUDEŢUL VRANCEA 

      COMUNA VIDRA 

             PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind : aprobarea   indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie  ,,Construire anexă gospodarească multifuncţională “  pe terenul  ce aparţine domeniului public 

, situat in intravilanul satului Vidra,   comuna Vidra, judeţul Vrancea , Tarla  28, Parcela 831%, CF 52864 

  

                              

Primarul comunei Vidra, judetul Vrancea, 

 

Avand in vedere  : 

 

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

privind aprobarea   indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie  Construire anexa 

gospodareasca multifunctionala pe terenul  ce aparţine domeniului public , situat in intravilanul satului 

Vidra,   comuna Vidra, judeţul Vrancea , Tarla  28, Parcela 831%, CF 52864 

- Certificatului de urbanism nr. 31/03.04.2017 

  

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  

aprobarea   indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie  ,,Construire anexă 

gospodarească multifuncţională “  pe terenul  ce aparţine domeniului public , situat in intravilanul satului 

Vidra,   comuna Vidra, judeţul Vrancea , Tarla  28, Parcela 831%, CF 52864. 

 

 

 

P R I M A R  

 

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

 


