
 

         ROMÂNIA 

 JUDEŢUL VRANCEA                                                               

   COMUNA VIDRA 

           PRIMAR 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

  nr. 207 din  23 iunie 2020 

 

 

privind: - convocarea   Consiliului Local al Comunei Vidra, judeţul Vrancea în şedinţă  de 

ordinară în data de  30 iunie 2020, orele 15:00 

 

 

Primarul comunei Vidra, judeţul Vrancea 

 

            - având în vedere  prevederile  art. 133, alin. (1), art. 134 alin. (3) lit. a  din  Codul 

Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019 ; 

 

  În temeiul dispoziţiilor  şi  ale  art. 196 alin. (1) lit. ”b”   din  Codul Administrativ 

aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019 ; 

 

- D I S P U N -  

 

 

                     Art. 1.  - Convocarea Consiliului Local al Comunei Vidra,  judeţul Vrancea, în 

şedintă    ordinară în data de    30 iunie 2020, orele 15:00, care va avea loc in Sala de şedinţe 

din incinta Primăriei Comunei Vidra,  cu ordinea  de zi  menționată în  ” Proiectul oridinii de 

zi ” -  anexă la prezenta dispoziție.  

 

 

                    Art. 2. - Prezenta dispoziţie va fi adusă  la cunoştinţă publică prin afişare, iar 

factorilor interesați prin comunicare, prin grija dnei. Mioara Tofan, secretarul general al 

comunei Vidra.    

      

 

P R I M A R, 

 

  Silviu PINTILIE 

                                                                                           

     

                                                                                                                  -  Contrasemnează - 

  SECRETAR  GENERAL COMUNĂ 

 

                                                                Mioara TOFAN 

 

 

 



ANEXA la Dispoziția primarului nr. 207 din  23.06.2020 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

al şedinței   ordinare  a Consiliului Local Vidra,  județul Vrancea,  

din  data de    30.06.2020, orele 15:00,   

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind  : alipirea loturilor de   teren  ce fac obiectul Carților  

Funciare nr. 52324 si nr. 51561 – domeniul public UAT comuna Vidra,   în vederea 

intabulării  într-un singur lot în suprafață totală de 5000 mp; 

2. Proiect de hotărâre privind  : îndreptarea erorilor materiale strecurate în art.1 din 

Hotărârea Consiliului Local Vidra  nr. 40 din 05 noiembrie 2009 ; 

3. Proiect de hotărâre privind  :  alegerea  preşedintelui  care  va  conduce lucrările   

şedinţelor     Consiliului  local  al comunei  Vidra, judeţul Vrancea,   în    perioada    iulie - 

septembrie 2020, inclusiv. 

 

  

- initiaţor proiecte de hotărâre : dl. Pintilie Silviu, primarul comunei  Vidra 

          Proiectele de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi sunt însoțite de : referatul de 

aprobare al inițiatorului și  raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului. 

 

 

P R I M A R, 

 

  Silviu  PINTILIE      

                         

                                                          

                                                                                                                  -  Contrasemnează - 

  SECRETAR  GENERAL COMUNĂ 

                                                            Mioara TOFAN 


