ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA

HOTĂRÂRE
nr. 28 din 30.06.2020
privind: includerea în domeniul public al comunei Vidra, judeţul Vrancea, a unor bunuri
achiziţionate ca urmare a implementării Proiectului ,,Dotare cu utilaje comuna Vidra, judeţul
Vrancea” prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Axa Leader măsura M4/6B
– Dezvoltarea satelor - GAL Ţara Vrancei
Consiliul local al comunei Vidra, judeţul Vrancea
- analizând - proiectul de hotărâre iniţiat de dl. Pintilie Silviu primarul comunei
Vidra, proiect însoțit de referatul de aprobare nr. 4424/30.06.2020 , întocmit de inițiator, însoţit
de raportul compartimentului de resort nr. 4425 /30. 06.2020 din partea d-lui Titere Ion Serviciul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- având în vedere:
- Programului National de Dezvoltare Rurala M 4/6B - Dezvoltarea satelor;
- prevederile Hotărârii nr. 35/20.07.2017 privind implementarea proiectului ”Dotare cu
utilaje, comuna Vidra , judetul Vrancea” prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 20142020 , Axa Leader măsura M4/6B Dezvoltarea satelor din SDL GAL Tara Vrancei;
- Contractul de finantare nr. P1920074X218224101062 din data de 27.07.2018 încheiat
între Comuna Vidra şi AFIR Constanţa, prin C.R.F.I.R. 2 Constanţa;
- Contractului de furnizare nr. 9137 din data de 20.11.2019 încheiat între Comuna
Vidra şi S.C. GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L. Bucureşti;
- procesele verbale de predare-primire a utilajelor, înregistrtate sub nr. 663/23.01.2020
şi nr. 1552/26.02.2020.
- văzând - Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Vidra;
- în baza prevederilor :
- Legii nr. 82/1991 Legea contabilităţii, republicată;
- Orinului nr. 2861 /2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- Hotărârii de Guvern nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al
oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor
În temeiul - art. 129 alin. 2 lit. “c” coroborate cu prevederile alin. 7 lit. “h” , art. 136
alin. (1), art. 139, alin. 3 lit.”g” si art.196, alin.1, lit.”a” din Codul administrativ aprobat prin
O.U.G. nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Includerea în domeniul public al comunei Vidra, judeţul Vrancea, a unor bunuri,
achiziţionate ca urmare a implementarii Proiectului ,,Dotare cu utilaje comuna Vidra, judeţul
Vrancea” prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Axa Leader măsura M4/6B
– Dezvoltarea satelor - GAL Ţara Vrancei, conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al Comunei Vidra se modifică şi
se completează în mod corespunzător.
Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul comunei
Vidra, prin aparatul de specialitate al primarului.
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul
general al comunei prin compartimentul Monitorizarea procedurilor administrative.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Contrasemnează

CONSILIER,

Secretarul general al comunei Vidra,

Costel ISAC
Mioara TOFAN

JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA

ANEXĂ la HCL nr. 28/30.06.2020
privind: includerea în domeniul public al comunei Vidra, judeţul Vrancea, a unor bunuri
achiziţionate ca urmare a implementarii Proiectului ,,Dotare cu utilaje comuna Vidra, judeţul
Vrancea” prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Axa Leader măsura M4/6B
– Dezvoltarea satelor - GAL Ţara Vrancei
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