
R O M Â N I A 

JUDEȚUL  VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA 

      

H O T Ă R Â R E 
nr. 25 din 30 iunie 2021 

 

privind: -   aprobarea   trecerii din domeniul public al comunei Vidra   în domeniul privat al comunei 

Vidra,    a terenului în suprafață de 1603 mp situat în intravilan sat Burca, Tarla 20, Parcela 452,  

înscris în  Cărtea Funciară nr. 52948 UAT Vidra 

            
Consiliul Local al comunei Vidra, județul Vrancea, întrunit în ședință ordinară astăzi 30.06.2021 

văzând : 

- proiectul de hotărâre iniţiat de dl. Pintilie Silviu Primarul Comunei Vidra  privind aprobarea   

trecerii din domeniul public al comunei Vidra   în domeniul privat al comunei Vidra,    a terenului în 

suprafață de 1603 mp situat în intravilan sat Burca, Tarla 20, Parcela 452 înscris în  Cartea Funciară 

nr. 52948 UAT Vidra ; 

- cererea nr. 4123/18.05.2021, prin care  dna. Sidorof Didica, în calitate de proprietară a construcţiei 

în suprafaţă de 359 mp amplasată pe terenul ce face obiectul Cărţii Funciare nr. 52948 UAT Vidra, 

solicită cumpărarea terenului,   cu respectarea dreptului de preemțiune; 

- referatul de aprobare nr. 4847/17.06.2021 din partea iniţiatorului; 

- raportul  compartimentului de resort nr. 4848/17.06.2021 din partea dnei. Ardeleanu Cristina, 

responsabil     sistematizare-urbanism, prin care  propune aprobarea   trecerii din domeniul public al 

comunei Vidra   în domeniul privat al comunei Vidra,    a terenului în suprafață de 1603 mp situat în 

intravilan sat Burca, Tarla 20, Parcela 452, înscris în  Cartea Funciară nr. 52948 UAT Vidra,  pe care 

este amplasată o construcţie  în suprafaţă de 359 mp, proprietatea dnei Sidorof Didica, conform 

Contractului de partaj voluntar nr. 631/16.07.2020 BNP Constantinescu Gina; 

- Extrasul de Carte Funciară nr. 52948/27.05.2021 şi Extrasul de Carte Funciară nr. 52948-C1 din 

02.06.2021, respectiv Planul de încadrare în zonă vizat de OCPI Vrancea la data de 02.06.2021; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Vidra; 

 având  în  vedere  prevederile: 

             - art. 879 alin. (1), alin ( 5), art. 880 din Legea nr. 287/2009 – Codul civil cu modificari si 

completari ulterioare; 

             - art. 25 din Legea 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata , cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 - art. 287 lit. b, art. 361 alin. 2  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În  temeiul  art. 129 alin. 1, alin. 2  lit. c, alin.6  lit b, art. 139 alin. 3 lit. g, art. 196 ali 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta  

HOTĂRĂRE : 

Art.1.   Se aprobă   trecerea din domeniul public al comunei Vidra   în domeniul privat al comunei 

Vidra, Județul Vrancea   a terenului în suprafață de 1603 mp situat în intravilanul  satului Burca, 

comuna Vidra, județul Vrancea, Tarla 20, Parcela 452  intabulat în Cartea Funciară nr. 52948 UAT 

Vidra, pe care este amplasată o construcţie  în suprafaţă de 359 mp, proprietatea dnei Sidorof Didica, 

conform Contractului de partaj voluntar nr. 631/16.07.2020 BNP Constantinescu Gina şi Extrasului 

de Carte Funciară nr. 52948-C1 din 02.06.2021 . 

Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Vidra, prin 

aparatul de specialitate al primarului. 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare iar factorilor direct interesați 

prin comunicare prin grija secretarului general al comunei, in termenele prevazute de lege. 

        

                   Preşedinte de şedinţă                                                    - Contrasemnează – 

                            Consilier                                                 Secretarul general al comunei Vidra, 

                       Tarbă Lilica Liliana                                                   Mioara TOFAN 


