
     

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL  VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA 

 

 

Proiect de HOTĂRÂRE 

Nr. …… din ……………………… 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Vidra  nr. 50 din 08 septembrie 2020    

 

Primarul comunei Vidra, judetul Vrancea 

 - văzând :  

-   Hotărârea Consiliului Local Vidra  nr. 50  din 08 septembrie 2020   privind aprobarea implementării 

proiectului de  investitie ,,Reabilitare termica si eficienta energetica cladiri liceul "Simion Mehedinti" 

Vidra, judetul Vrancea” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte 

POR/776/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de 

iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței 

energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care 

înregistrează consumuri energetice mari ; 

- adresa nr. 30828/DIPOR/05.11.2020 din partea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, 

înregistrată la registratura primăriei Vidra sub nr. 4915/22.06.2021;  

-  raportul  compartimentului de resort  nr. 4937 din 22.06.2021 din partea d-lui  Titere Ion -  consilier 

achiziţii publice - Serviciul financiar contabil ; 

 -  referatul de aprobare nr. 4936  din 22.06.2021, întocmit de inițiator;   

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Vidra ; 

-  în baza   prevederilor  : 

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

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

aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013; 

             - 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; 

 În temeiul  - art. 129 alin. (2) lit. ”b” , alin.  (4) lit. ”d”,  art. 136 alin. (1) și (8), ale art. 139 alin. 

(3) lit. g   și ale art. 196 alin ( 1) lit. a  din OUG nr. 57/2019   privind Codul administrativ;    

      

                                                                            

P R O P U N 

 

  Art. 1.  Hotărârea Consiliului Local Vidra, judeţul Vrancea nr. 50 din 08.09.2020  se modifică şi 

se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul  2 se modifică şi va avea următorul cuprins : 

 Se aprobă actualizarea acordului de parteneriat nr. 6222 din 08.09.2020, încheiat între UAT COMUNA 

VIDRA- lider de proiect Partener 1 şi Liceul "Simion Mehedinti" Vidra Partener 2, prin completarea cu  

Actul aditional nr. 1/03.11.2020, anexa 1 la prezenta hotărâre - în vederea implementării în comun a 

proiectului. 



 

2. La articolul  4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Se aprobă actualizarea DALI pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare termică şi eficienţă energetică 

clădiri Liceul "Simion Mehedinţi" Vidra, judeţul Vrancea”, conform anexei 2  la prezenta hotărâre; 

 

3. La articolul  5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare termică 

şi eficienţă energetică clădiri Liceul "Simion Mehedinti" Vidra, judetul Vrancea”, conform Devizului 

general pe cheltuieli eligibile si cheltuieli neeligibile, anexa 3 

 la  prezenta hotărâre; 

 

4. La articolul  6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Se aprobă contribuția proprie în proiect la total cheltuieli eligibile în sumă de 360.406,69 lei, reprezentand 

1,97% din valoarea contributiei la total cheltuieli eligibile si valoarea contribuţiei la total cheltuieli 

neeligibile in suma de 171.431,40  lei, reprezentand 100 % din valoarea contributiei la total cheltuieli 

neeligibile, respectiv valoarea contribuției totale la valoarea totală a proiectului (în lei și %) in suma de 

538.090,51 lei, reprezentand 98,84%  din valoarea contributiei la valoarea totala a proiectului  

,,Reabilitare termica si eficienta energetica cladiri liceul "Simion Mehedinti" Vidra, judetul Vrancea”, 

conform tabelului : 

            
 

Total proiect 
Total eligibil 

proiect 

Total 

neeligibil 

proiect 

Total 

nerambursabil 

Total 

contribuție 

proprie 

Intensitatea 

intervenției 

Total 

proiect 
18,504,387.39 18,332,955.99 171,431.40 17,966,296.88 366,659.11 98% 

Lider 18,191,766.27 18,020,334.87 171,431.40 17,659,928.18 360,406.69 98% 

Membru 1 312,621.12 312,621.12 0.00 306,368.70 6,252.42 98% 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Vidra, judeţul Vrancea nr. 50 din 08.09.2020,   

rămân neschimbate. 

 

Art. 3 Prevederile prezentei  hotarari vor fi duse la îndeplinire, potrivit dispozitiilor legale, de  primarul  

comunei Vidra, prin factorii responsabili de la nivelul acestei autoritati a administratiei publice locale. 

 

Art 4. Prezenta hotărâre  va fi comunicată, în teremenul legal,   de secretarul general al comunei  Vidra 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. 4937 din 22.06.2021 

 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI  DE  RESORT 

la proiectul de hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Vidra  nr. 50 din 08 

septembrie 2020 

 

Văzând 

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

             - referatul de aprobare nr.4936 /22.06.2021, intocmit de initiator;              

             - avand in vedere ca in data de 08.09.2020 a fost emisa Hotararea de consiliu local nr. 50 privind 

aprobarea implementarii proiectului si a cheltuielilor legate de proiect  la investitia ,,Reabilitare termica si 

eficienta energetica cladiri liceul "Simion Mehedinti" Vidra, judetul Vrancea”, în vederea finanțării acestuia 

în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, 

Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/776/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, 

clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice 

mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat 

public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, prin care la art.5 au fost aprobati 

indicatorii tehnico-economici ai investitiei sus mentionate; 

 - avand in vedere ca in urma evaluarii proiectului de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala 

Sud-Est (ADR Sud-Est), s-a constatat ca in valoarea eligibila a proiectului au fost incluse si sume pentru 

un numar de doua extinderi ale cladirii liceului ce s-au facut dupa anul 2000 (grupurile sanitare si centrala 

termica), iar proiectul nu poate fi finantat doar daca cladirea este constriută inainte de anul 2000, fapt pentru 

care din cheltuielile eligibile vor fi scazute costurile pentru respectivele extinderi, acestea trecandu-se ca si 

cheltuieli neeligibile (vor fi finantate din bugetul local), se impune si modificarea acordului de parteneriat 

incheiat cu  liceul "Simion Mehedinti" Vidra. 

 - avand in vedere ca in urma evaluarii proiectului de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala 

Sud-Est (ADR Sud-Est), s-au gasit unele neconcordante intre suprafetele inscrise initial in DALI, expertize 

tehnice, carte funciara, a fost necesara si modificarea DALI-ului  si ulterior aprobarea acestuia printr-o 

hotarare de consiliu local in varianta modificata si transmisa catre ADR Sud-Est . 

-  în temeiul  prevederilor  : 

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

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

aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013; 

             - 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. 129 alin. (2) lit. ”b” , alin.  (4) lit. ”d”,  art. 136 alin. (1) și (8), ale art. 139 alin. (3) lit. g   și 

ale art. 196 alin ( 1) lit. a  din OUG nr. 57/2019   privind Codul administrativ.                

      Propun emiterea unei Hotarari a Consiliului Local al comunei Vidra privind modificarea si 

completarea HCL nr. 50 din 08 septembrie 2020 aferente investitiei ,,Reabilitare termica si eficienta 

energetica cladiri liceul "Simion Mehedinti" Vidra, judetul Vrancea”, în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea 

B, nr. apelului de proiecte POR/776/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile 

publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice 

mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat 

public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. 

Întocmit 

Consilier achiziţii publice, 

Ion Titere 

 



 

 

     

      

              R O M Â N I A 

     JUDEȚUL VRANCEA 

        COMUNA VIDRA 

                PRIMAR 

    Nr. 4936 din 22.06.2021 

 

 

 

Referat de aprobare 

 
 

la proiectul de hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Vidra  nr. 50 din 

08 septembrie 2020 

  

       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  privind  

modificarea si completarea HCL nr. 50 din 08septembrie 2020 aferente investitiei Reabilitare termica si 

eficienta energetica cladiri liceul "Simion Mehedinti" Vidra, judetul Vrancea”. 

   Am inițiat proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 50 din 08 septembrie 

2020 aferente investitiei ,,Reabilitare termica si eficienta energetica cladiri liceul "Simion Mehedinti" 

Vidra, judetul Vrancea”, deoarece in  urma  verificării  conformității  administrative  și  eligibilității  cererii  

de  finanțare  pentru  proiectul  “Reabilitare termica si eficienta energetica cladiri liceul "Simion Mehedinti" 

Vidra, judetul Vrancea” (cod SMIS 140003 ) vă informăm că aceasta a fost admisă în următoarea etapă a 

procesului de evaluare și selecție, respectiv evaluarea tehnică și financiară, cu urmatoarele recomandari :  

 

-  In etapa de verificare tehnico- financiara vor fi transmise urmatoarele documente :  

a)  Documentele statutare actualizate.  

b)  Hotararea de aprobare a indicatorilor tehnico economici rezultata in urma modificarilor bugetului. 

 

             -  temeiul legal  : 

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

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

aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013; 

             - 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. 129 alin. (2) lit. ”b” , alin.  (4) lit. ”d”,  art. 136 alin. (1) și (8), ale art. 139 alin. (3) lit. g   și 

ale art. 196 alin ( 1) lit. a  din OUG nr. 57/2019   privind Codul administrativ.       

 

 

 

INIȚIATOR 

PRIMAR, 

 

Silviu PINTILIE 

            

 

 

   

 

 

 


