
Anexă la Hotărâre Consiliului Local  Vidra nr. 26 din 30. 06.2021 
 
Administrația Bazinală de Apă Siret                                                  Comuna Vidra 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea                          Nr. ________ / ____________ 
Nr. _______ / _____________                                           
                                                                                                               Obștea de Moșneni în           
                                                                                                               devălmășie a satelor Vidra, Scafari  
                                                                                                               și Căliman    
                                                                                                 Nr. ________ / ____________ 
 

PROTOCOL 
Încheiat astăzi, _______________ 

 
 

 Între: 
Administrația Bazinală de Apă Siret – S.G.A. Vrancea , în calitate de furnizor, cu sediul în 

localitatea Focșani, str. Brăilei, nr. 121-123, județul Vrancea, cod postal 620122, telefon 0237227800, fax 
0237221345, cod IBAN RO 69 TREZ 0615 0220 1X01 3928, deschis la Trezoreria Bacău, cod unic de 
inregistrare RO 18264854, reprezentată prin ing. Dorina Vraciu - director S.G.A. Vrancea,  
            și 

Comuna Vidra, cu sediul in localitatea Vidra, str.Unirii, nr.12, județul Vrancea, telefon:0237673337 , 
fax:0237673424, cod unic de inregistrare - 4297649, cod IBAN __________________________, deschis la 
Trezoreria Municipiului Focsani, reprezentată prin primar – Pintilie Silviu,  

și  
Obștea de Moșneni în devălmășie a satelor Vidra, Scafari și Căliman cu sediul în localitatea 

Vidra, județul Vrancea telefon:                 , cod unic de înregistrare 15405770, cod IBAN -                                   
_______________________________, deschis la Trezoreria Focsani reprezentată prin președinte – 
Mărica Bogdan în calitate de beneficiari, a intervenit următorul Protocol privind realizarea lucrărilor de 
”Recalibrare albie râu Putna amonte pod DN2 D.” 

 
Protocolul a fost intocmit având în vedere: 

               - adresa Obștii nr. 17/27.05.2021 înregistrată la S.G.A. Vrancea cu nr. 2145/27.05.2021 prin care 
este dispus sa aloce fonduri și  solicită sprijin în vederea executării lucrărilor de recalibrare și decolmatare 
a râului Putna; 
              -Hotararea Consiliului Local Vidra........... 
               - adresa Comunei Vidra nr. 4764, înregistrată la S.G.A. Vrancea cu nr. 2442/17.06.2021 prin care 
se solicită datele în vederea inițierii Hotărârii de Consiliu Local;  

- prevederile art. 34, alin. (4) din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile 
ulterioare: ”Întreţinerea albiei minore pe zonele neamenajate revine Administraţiei Naţionale «Apele 
Române» şi, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002, 
unităţii administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu administrativ se află, prin autorităţile administraţiei 
publice locale”. 

- prevederile art. 21 alin (2) lit. (h) din Ordinul Comun nr. 458/79/2019 al M.A.P. și M.A.I. : ” 
Primarul, în calitatea sa de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență solicită Consiliului 
Județean/Local, fondurile necesare pentru constituirea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de 
apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea poluărilor accidentale la nivelul primăriilor, 
asigurarea unui spațiu de depozitare corespunzător, precum și fonduri pentru dotarea Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență, pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice din administrare 
proprie şi întreţinerea albiilor cursurilor de apă în zona localităţilor”. 

  
Părțile semnatare convin și se angajează să realizeze următoarele: 

• S.G.A. VRANCEA 
-întocmeste documentatia tehnică (ridicari topometrice, stabilirea cantitatilor de terasamente si 

plan de situatie) privind amenajarea albiei minore a râului Putna de pe raza comunei Vidra; 
- va evidentia stadiile fizice prin masuratori, situatii de lucrari lunare si fise de activitate zilnica a 

utilajelor care vor fi însușite de către comuna Vidra și Obștea de Moșneni în devălmășie a satelor 
Vidra, Scafari și Căliman 

-execută lucrarile prevazute în documentatia tehnică, constând în realizarea operațiunilor 
necesare pentru mărirea capacității de transport a albiei minore a cursului de apa Putna, comuna 
Vidra; 

-pune la dispozitie  utilajele terasiere necesare pentru execuția lucrărilor; 



-asigura transportul utilajelor la si de la punctul de lucru pe teritoriul administrativ al  U.A.T. 
Vidra. 

 
 

• U.A.T. Comuna Vidra 
-asigura accesul utilajelor si eliberarea amplasamentului de orice sarcini prin obtinerea 

acordurilor proprietarilor terenurilor riverane cursului de apă Putna; 
-asigură locațiile necesare depozitării pământului în exces, in zona limitrofă lucrarilor terasiere; 
 

•  Obștea de Moșneni în devălmășie a satelor Vidra, Scafari și Căliman  
- asigura carburantul (motorina), lubrifiantul si aditivul AdBlue (corespuzatoare fisei tehnice a 

utilajului), în cantitățile necesare până la terminarea lucrărilor; 
- asigură alimentarea ritmica a utilajelor cu carburant;  
- asigură paza utilajelor in zilele lucratoare de la orele 15:30 pana a doua zi la ora 07:30, 

sambata, duminica si sarbatorile legale (timp de 24 de ore) si ori de cate ori situatia o impune; 
 
Recepția finală a lucrărilor de asigurare a capacității de transport a cursului de apa din comuna 

Vidra, se va face de către o comisie formata din reprezentanți ai A.B.A și S.G.A. Vrancea, ai Obștii 
de Moșneni în devălmășie a satelor Vidra, Scafari și Căliman și ai comunei Vidra. 

Prezentul Protocol a fost încheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte 
semnatara. 

 
                                                         Din partea, 

 
             S.G.A. VRANCEA,      COMUNA Vidra, 
             Director,                       Primar, 
             Ing. Dorina VRACIU                                                            Pintilie Silviu                                                  
 
  
 
 
 
             Șef Birou Exploatare,     Contabil, 
             Ing. Kanty-Cătălin POPESCU                            
 
           
 
 
                                                                                                      Obștea de Moșneni în devălmășie a   
                                                                                                      satelor Vidra, Scafari și Căliman                                                                                            
                                                                                                            Președinte 
                                                                                                         Mărica Bogdan 
 
 
 

             Preşedinte de şedinţă 

                      Consilier                                                                         Contrasemnează, 

                                                                                                          Secretarul general  al comunei Vidra, 

 

                           Tarbă Lilica Liliana                                                          Mioara TOFAN       

 


