
                         R O M Â N I A  

                    JUDEȚUL VRANCEA 

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA       

       

H O T Ă R Â R E A  nr. 20 

din   23 mai 2019 

 

privind : -  actualizarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 

,,Modernizare drumuri de interes local comuna Vidra și satele componente, inclusiv un pod, 

comuna Vidra, județul Vrancea” și  a finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile care nu 

sunt eligibile prin PNDL 

                                

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

astăzi 23 mai 2019   

 

                    - văzând – proiectul de hotarare pentru actualizarea   indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitie ,, Modernizare drumuri de interes local comuna Vidra si satele 

componente, inclusiv un pod, 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. 71 alin (1) din OUG nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene. 

      - HCL nr. 53 din 29.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitie ,,Modernizare drumuri de interes local comuna Vidra si satele componente, 

inclusiv un pod, comuna Vidra, judetul Vrancea” si  a finantarii de la bugetul local pentru cheltuielile 

care nu sunt eligibile prin PNDL 

                    - 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 Ă R Ă Ș T E: 

                       

                      Art.1 – Se actualizează   indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  

,,Modernizare drumuri de interes local comuna Vidra și satele componente, inclusiv un pod, 

comuna Vidra, județul Vrancea”, la valoarea totala de 9.650.442 lei(inclusiv TVA), din care C+M  

8.705.012 lei(inclusiv TVA). 

                     Art.2 – Asigurarea finanțării de la bugetul local ( cofinanțarea) categoriilor care nu sunt 

eligibile prin PNDL. 

          Art.3 – Celelalte prevederi ale HCL nr. 53 din 29.11.2017 rămân neschimbate. 

                     

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                    

                          Consilier,      

                   ISAC COSTEL                     

                                                                      -   Contrasemnează -                                                                                                                                                  

SECRETARUL COMUNEI VIDRA,        

                                                                                                                                       Mioara Tofan 

                   



 

 

 

                       R O M Â N I A  

                 JUDEȚUL VRANCEA 

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA             

 

 P R O I E C T    D E    H O T Ă R Â R E       
privind : -  actualizarea   indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie 

,,Modernizare drumuri de interes local comuna Vidra si satele componente, inclusiv un pod, 

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 actualizarea   indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare drumuri de interes local comuna 

Vidra si satele componente, inclusiv un pod, 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. 71 alin (1) din OUG nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene. 

        - HCL nr. 53 din 29.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitie ,,Modernizare drumuri de interes local comuna Vidra si satele componente, 

inclusiv un pod, comuna Vidra, judetul Vrancea” si  a finantarii de la bugetul local pentru cheltuielile 

care nu sunt eligibile prin PNDL 

                    - 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 – Se actualizeaza   indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie  

,,Modernizare drumuri de interes local comuna Vidra si satele componente, inclusiv un pod, 

comuna Vidra, judetul Vrancea”, la valoarea totala de 9.650.442 lei(inclusiv TVA), din care C+M 

- 8.705.012 lei(inclusiv TVA). 

 Art.2 – Asigurarea finanțării de la bugetul local ( cofinanțarea) categoriilor care nu sunt 

eligibile prin PNDL. 

  Art.3 – Celelalte prevederi ale HCL nr. 53 din 29.11.2017 rămân neschimbate. 

         10 mai 2019 

      Inițiator proiect de hotărâre,                                                                                         

                         Primar,  

                     Silviu Pintilie                                                                      -   Avizat pentru legaliate -   

                                                                              SECRETARUL COMUNEI VIDRA,                                                                                          

               Mioara Tofan 



           

 

 

            ROMÂNIA 

   JUDEŢUL VRANCEA 

      COMUNA VIDRA 

    Nr. 3660 din 16.05.2019 

 

RAPORTUL  COMPARTIMENTULUI DE RESORT 

 

la   proiectul de hotărâre  privind -   actualizarea   indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitie ,,Modernizare drumuri de interes local comuna Vidra si satele 

componente, inclusiv un pod, comuna Vidra, judetul Vrancea”si  a finantarii de la bugetul 

local pentru cheltuielile care nu sunt eligibile prin  PNDL       

  

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

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

In anul 2017, prin HCL nr. 53 din 29.11.2017 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare drumuri de interes local comuna Vidra si satele 

componente, inclusiv un pod, comuna Vidra, judetul Vrancea” la valoarea rezultata din studiul de 

fezabilitate intocmit la momentul respectiv. 

In luna decembrie 2018  a fost aprobata OUG nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea 

și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, care la art. 71 alin (1) prevede 

urmatoarele : ,,(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 

decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată 

se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un 

program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră”, astfel ca la 

intocmirea proiectului tehnic au rezultat unele diferente  fata de studiul de fezabilitate. 

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  

- art. 71 alin (1) din OUG nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri 

în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene. 

- HCL nr. 53 din 29.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitie ,,Modernizare drumuri de interes local comuna Vidra si satele 

componente, inclusiv un pod, comuna Vidra, judetul Vrancea” si  a finantarii de la bugetul 

local pentru cheltuielile care nu sunt eligibile prin PNDL 

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

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

obiectivul de investitie ,, Modernizare drumuri de interes local comuna Vidra si satele componente, 

inclusiv un pod, comuna Vidra, judetul Vrancea”  si  a finantarii de la bugetul local pentru 

cheltuielile care nu sunt eligibile prin PNDL. 

Inspector, 

Ion Titere 



 

        

           ROMÂNIA 

  JUDEŢUL VRANCEA 

      COMUNA VIDRA 

             PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

La proiectul de hotărâre privind : actualizarea   indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investitie ,, Modernizare drumuri de interes local comuna Vidra si satele componente, 

inclusiv un pod, 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 actualizarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare 

drumuri de interes local comuna Vidra si satele componente, inclusiv un pod, 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. 71 alin (1) din OUG nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri 

în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene. 

- HCL nr. 53 din 29.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitie ,,Modernizare drumuri de interes local comuna Vidra si satele 

componente, inclusiv un pod, comuna Vidra, judetul Vrancea” si  a finantarii de la bugetul 

local pentru cheltuielile care nu sunt eligibile prin PNDL 

- 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  actualizarea   indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,, 

Modernizare drumuri de interes local comuna Vidra si satele componente, inclusiv un pod, 

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  


