
                         R O M A N I A  
                    JUDETUL VRANCEA 
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA   
 
     
       

H O T Ă R Â R E A nr. 9 
din 13  martie 2017 

 
privind : -  aprobarea   indicatorilor 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 

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

 
                    - văzând – proiectul de hotarare pentru aprobarea   indicatorilor 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. 

                     - având in vedere prevederile :  
 -Ordinului MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013; 
 - Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru 
realizarea locuintelor,republicata; 
                    - HG nr.28/2008, cu modificari si completari,  privind aprobarea continutului-cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei 
elaborate a Devizului general pentru obiectivele de investitie; 
                    - art. 36 alin (1),alin.(2),lit.„b”,alin.(4) lit.„d”,”e” si „f” , alin.(6) lit.”a”,pct.13,ale art. 45 , alin 
(1)   si respectiv ale art. 117 lit „a” si „e” din Legea nr. 215 / 2001 , republicata ; 
                     In temeiul dispozitiilor art.115 alin (1) , lit. „b” din Legea administratiei publice locale nr 215 

/ 2001 republicata ;            
                         
                                                                  H O T A R A S T E:  
 
                       
                     Art.1 - Aprobarea   indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie 
,,Construire gradinita Burca 1, comuna Vidra, judetul Vrancea”, cu valoarea totala de 516.000 lei(inclusiv 
TVA). 
        Art.2 – Asigurarea finantarii de la bugetul local(cofinantarea)  categoriilor de cheltuieli care 
nu sunt eligibile prin PNDL 
                    Art.3 - Comunicarea prezentei hotarari catre factorii interesati prin grija secretarului 
comunei, in termenele prevazute de lege. 
                    Art.4 -Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine, potrivit dispozitiilor legale, 
primarului comunei, prin factorii responsabili de la nivelul acestei autoritati a administratiei publice 
locale si Serviciul public  de specialitate financiar-contabil.  
 
            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                    
                             Consilier, 
                           -   Contrasemneaza -   

                                                                              SECRETARUL COMUNEI VIDRA, 
 

                                                                             Mioara Tofan 



                      R O M A N I A  
                    JUDETUL VRANCEA 
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA  
            

 P R O I E C T    D E    H O T A R A R E       
 

privind : -  aprobarea   indicatorilor 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 

                                

Primarul comunei Vidra, judetul Vrancea 
                    - văzând –  

   propunerea pentru proiectul de hotarare pentru aprobarea   indicatorilor 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, din  raportul de specialitate  din 

partea   Serviciului  public  de specialitate financiar-contabil  din cadrul  acestei  autoritati  a 

administratiei  publice locale; 

                       - având in vedere prevederile :  
 -Ordinului MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013; 
 - Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru 
realizarea locuintelor,republicata; 
                       - HG nr.28/2008, cu modificari si completari,  privind aprobarea continutului-cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei 
elaborate a Devizului general pentru obiectivele de investitie; 
                    - art. 36 alin (1),alin.(2),lit.„b”,alin.(4) lit.„d”,”e” si „f” , alin.(6) lit.”a”,pct.13,ale art. 45 , alin 
(6)   si respectiv ale art. 117 lit „a” si „e” din Legea nr. 215 / 2001 , republicata ; 
                     In temeiul dispozitiilor art.115 alin (1) , lit. „b” din Legea administratiei publice locale nr 215 
/ 2001 republicata ;                                    

P R O P U N : 
 

                    

                   Art.1 - Aprobarea   indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie 
,,Construire gradinita Burca 1, comuna Vidra, judetul Vrancea”, cu valoarea totala de 516.000 lei(inclusiv 
TVA). 
        Art.2 – Asigurarea finantarii de la bugetul local(cofinantarea)  categoriilor de cheltuieli care 
nu sunt eligibile prin PNDL. 
                    Art.3 - Comunicarea prezentei hotarari catre factorii interesati prin grija secretarului 
comunei, in termenele prevazute de lege. 
                    Art.4 -Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine, potrivit dispozitiilor legale, 
primarului comunei, prin factorii responsabili de la nivelul acestei autoritati a administratiei publice 
locale si Serviciul public  de specialitate financiar-contabil. 
 
Martie 2017 
 
            Initiator proiect de hotarare,                                                                                            
                         Primar,  
                     Silviu Pintilie                                                                      -   Avizat pentru legaliate -   

                                                                              SECRETARUL COMUNEI VIDRA,                                                                                          
         Mioara Tofan 
          



           ROMANIA 

   JUDEŢUL VRANCEA 

      COMUNA VIDRA 

    Nr. 1785 din 08.03.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la hotărârea privind - aprobarea   indicatorilor tehnico-economici 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 
 

 

Subsemnatul Titere Ion , inspector in cadrul Serviciului finaciar contabil al comunei Vidra, judetul 

Vrancea,  prin prezenta va rog sa analizati si  sa dispuneti, potrivit  

- Circularei emise  de  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin care ni se 

solicita emiterea unei hotarari de consiliu local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivele noi, unitati de invatamant, in vederea obtinerii autorizatiilor sanitare de 

functionare si totodata a unei hotarari de consiliu local de asigurare a finantarii de la bugetul 

local pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea 

terenului, studiile de fezabilitate/documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, studiile de 

teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice si/sau audit energetic, asistenta tehnica, 

consultant, taxe pentru obtinerea de acorduri/avize/autorizatii, organizarea procedurilor de 

achizitii, active necorporale, cheltuieli conexe organizarii de santier, comisioane, cote, taxe, 

costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar, care nu sunt 

eligibile prin PNDL; 

- avand in vedere prevederile : 

- Ordinului MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013;  

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

- HG nr.28/2008, modificata,  privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii    

 

      Urmare celor menţionate mai  sus, propun initierea unui proiect de hotarare  privind aprobarea   

indicatorilor 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. 

 

 

 

Inspector, 

Ion Titere 

 
 

 

     

 



           ROMANIA 

  JUDEŢUL VRANCEA 

      COMUNA VIDRA 

             PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

La proiectul de hotărâre privind : aprobarea   indicatorilor 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 

 

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 gradinita Burca 1, comuna Vidra, judetul Vrancea”  si  a finantarii de la bugetul local 

pentru cheltuielile care nu sunt eligibile prin PNDL. 

 

si potrivit prevederilor : 

-  Ordinului MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013; 

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

- HG nr.28/2008, modificata,  privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 

- - art. 36 alin (1),alin.(2),lit.„b”,alin.(4) lit.„d”,”e” si „f” , alin.(6) lit.”a”,pct. 13,ale art. 45 , 

alin (6)   si respectiv ale art. 117 lit „a” si „e” 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 investitie ,,Construire 

gradinita Burca 1, comuna Vidra, judetul Vrancea” si  a finantarii de la bugetul local pentru 

cheltuielile care nu sunt eligibile prin PNDL. 

 

P R I M A R  

 

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

           

 

 

 


