
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA 

 

 

Proiect de HOTĂRÂRE 

Nr.  …… din …………… 

privind  aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Administraţia Bazinală de Apă Siret, UAT – 

Comuna Vidra şi Obştea de Moşneni în devălmăşie a satelor Vidra, Scafari şi Căliman 

 

Primarul comunei Vidra, judeţul Vrancea 

  - avand in vedere:  

-  adresa nr. 2145 din 11.06.2021 a Administratiei Bazinale de Apa Siret prin care suntem 

informati ca exista o disponibilitate din partea Obstii de Mosneni in devalmasie a satelor Vidra, 

Scafari si Caliman de a aloca suma de 20.000 lei pentru achizitionarea motorinei pentru efectuarea 

unor lucrari pe raul Putna, amonte pod, in zona satelor Caliman si Vidra in vederea inlaturarii 

pericolului de inundare si de indepartate a pericolului de erodare a terenurilor riverane raului Putna, 

  - raportul   compartimentului de resort  nr. 4904 din 22.06.2021 din partea d-lui  Titere Ion -  

serviciul financiar contabil,  

- referatului de aprobare nr. 4903 din 22.06.2021  , întocmit de inițiator;   

  -  în baza   prevederilor  : 

             - Legii apelor nr. 107 / 1996, cu modificarile si completarile ulterioare,   

              

  În temeiul - art. 129 alin. (1), alin.  (2) lit. e, alin.  (9) lit. c, art. 136 alin. (1), din Ordonanta 

de Urgenta a Guvernului  nr. 57/2019   privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

P R O P U N 

 

  Art. 1.   Se  aprobă  Acordul de Parteneriat privind colaborarea dintre Administraţia 

Bazinală de Apă Siret prin SGA Vrancea, U.A.T. Comuna Vidra şi Obştea de Moşneni în 

devalmăşie a satelor Vidra, Scafari şi Căliman, conform anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Se împuternicește  primarul comunei Vidra,  să semneze acordul de pareteneriat 

menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Prezenta hotărâre va fi  dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Vidra prin 

aparatul de specialitate al primarului.    

Art. 4. Prevederile  prezentei hotărâri vor fi communicate celor interesaţi  de Secretarul 

general al comunei prin compartimentul Monitorizarea procedurilor administrative.    

           Iniţiator proiect de hotărâre 

                      PRIMAR                                                                         AVIZAT, 

                                                                                                           Secretar general comună, 

                           Silviu Pintilie                                                                       Mioara TOFAN       



 

        R O M Â N I A                                                                     

  JUDEŢUL VRANCEA 

      COMUNA VIDRA 

Serviciul financiar contabil 

    Nr. 4904 din 22.06.2021 

 

 

 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 

 

 

la proiectul de hotarare privind  ,,Aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Administratia 

Bazinala de Apa Siret, UAT – Comuna si Obstea de Mosneni in devalmasie a satelor Vidra, 

Scafari si Caliman” 

 

 

Văzând  

             - proiectul de hotarare initiat de dl. Pintilie Silviu primarul comunei Vidra; 

             - referatul de aprobare  intocmit de initiator; 

              

             - avand in vedere  adresa nr. 2145 din 11.06.2021 a Administratiei Bazinale de Apa Siret 

prin care suntem informati ca exista o disponibilitate din partea Obstii de Mosneni in devalmasie 

a satelor Vidra, Scafari si Caliman de a aloca suma de 20.000 lei pentru achizitionarea motorinei 

pentru efectuarea unor lucrari pe raul Putna, amonte pod, in zona satelor Caliman si Vidra in 

vederea inlaturarii pericolului de inundare si de indepartate a pericolului de erodare a terenurilor 

riverane raului Putna, 

 

-  în temeiul  prevederilor  : 

             - Legii apelor nr. 107 / 1996, cu modificarile si completarile ulterioare,   

              

  - art. 129 alin. (1), alin.  (2) lit. e, alin.  (9) lit. c, art. 136 alin. (1), din Ordonanta de Urgenta 

a Guvernului  nr. 57/2019   privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare;  

               

      Propun emiterea unei Hotarari a Consiliului Local al comunei Vidra privind Aprobarea 

Acordului de Parteneriat dintre Administratia Bazinala de Apa Siret, UAT – Comuna si Obstea 

de Mosneni in devalmasie a satelor Vidra, Scafari si Caliman 

 

. 

 

 

Consilier achiziţii publice, 

Ion Titere 

 

 

 

 



    

     

 

         R O M Â N I A 

     JUDEȚUL VRANCEA 

        COMUNA VIDRA 

                PRIMAR 

    Nr. 4903 din 22.06.2021  

 

 

Referat de aprobare 
 

 

a proiectului de hotărâre  privind  Aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Administratia 

Bazinala de Apa Siret, UAT – Comuna si Obstea de Mosneni in devalmasie a satelor Vidra, 

Scafari si Caliman 

 

 

       Având în vedere prevederile art. 136 alin. (8)  din Codul Administrativ aprobat prin 

O.U.G. nr. 57/2019, înaintez Consiliului Local al comunei Vidra, spre aprobare proiectul de 

hotărâre  Aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Administratia Bazinala de Apa Siret, UAT 

– Comuna si Obstea de Mosneni in devalmasie a satelor Vidra, Scafari si Caliman   

 

   Am inițiat proiectul de hotărâre privind Aprobarea Acordului de Parteneriat dintre 

Administratia Bazinala de Apa Siret, UAT – Comuna si Obstea de Mosneni in devalmasie a satelor 

Vidra, Scafari si Caliman deoarece Administratia Bazinala de Apa Siret prin SGA Vrancea ne-a 

informati ca exista o disponibilitate din partea Obstii de Mosneni in devalmasie a satelor Vidra, 

Scafari si Caliman de a aloca suma de 20.000 lei pentru achizitionarea motorinei pentru efectuarea 

unor lucrari pe raul Putna, amonte pod, in zona satelor Caliman si Vidra in vederea inlaturarii 

pericolului de inundare si de indepartate a pericolului de erodare a terenurilor riverane raului Putna 

                      

             -  temeiul legal  : 

              - Legii apelor nr. 107 / 1996, cu modificarile si completarile ulterioare,   

              

  - art. 129 alin. (1), alin.  (2) lit. e, alin.  (9) lit. c, art. 136 alin. (1), din Ordonanta de Urgenta 

a Guvernului  nr. 57/2019   privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 

 

INIȚIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE 

PRIMAR, 

 

Silviu PINTILIE 


