ROMÂNIA
Județul Arad
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR
Codul de înregistrare fiscală: 3519330

HOTĂRÂREA
nr. 74 din
30 septembrie 2015
.................
privind implementarea proiectului „Modernizare strazi in comuna Socodor, judetul Arad”

CONSILIUL LOCAL SOCODOR JUD. ARAD
INTRUNIT IN ŞEDINŢA ORDINARA IN DATA DE 30.09.2015
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
g) Luând act de Ghidul solicitantului pentru Submasura 7.2, care are ca obiectiv “ Crearea infrastructurii
rutieră de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea
tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale; Îmbunătățirea
condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin
reducerea decalajelor rural-urban”;
h) Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea Structurii
devizului general si al Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii;
i) Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului 226/2015, privind stabilirea cadrului general
de implementare a masurilor Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 cofinantate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la Bugetul de Stat;
ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Socodor, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat cu nr. 2052/25 septembrie 2015, prin care se susține necesitatea și oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat cu nr. 2097/30 septembrie 2015, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Socodor,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes
local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 48/30 iunie 2015 privind proiectul cu titlul:
” Modernizare strazi in comuna Socodor, judetul Arad”,
Votul
exprimat in unanimitate de catre cei 9 consilieri prezenti la sedinta din cei 11 in functie
In temeiul art. 45 alin 1 din Lg 215/2001 ,republicata privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Modernizare strazi in comuna Socodor, judetul Arad”,
denumit în continuare Proiectul.
Proiectul, finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Submasura 7.2 – Investiţii în
crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică:
Scopul proiectului este de creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale prin amenajarea si modernizarea a
1.177,07 m de drumuri comunale si 11.540,84 m strazi, aflate pe raza administrativa a localitatii Socodor, care vor
asigura legatura cu DN 79A, si cu DJ 709B. Comuna Socodor are un numar de 2.367 locuitori, beneficiari directi ai
investitiei.
Obiectivul general: Îmbunătățirea conditiilor de viata pentru toata populatia si asigurarea accesului la serviciile de
baza in vederea asigurarii unei dezvoltari durabile a comunei Socodor.
Obiectivele specifice: 44% din strazi si din drumul comunal vor fi modernizate prin asfaltare.
1.Necesitate:







reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii de drumuri comunale si strazi cu standardele europene
în domeniul protecției mediului, asigurându-se în acest fel dezvoltarea durabilă a localității;
răspunde cerințelor prevăzute în „Strategia în domeniul infrastructurii din intravilan și extravilan”
a comunei Socodor;
implementeaza prevederile Strategiei de dezvoltare locală a comunei Socodor, aprobată prin HCL
nr. 12/30.01.2015;
asigura legatura cu DN 79A si cu DJ 79B;
amenajarea strazilor si drumului comunal va conduce la îmbunătățirea condițiilor de trafic rutier
referitor la siguranța circulatiei, la reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă, la reducerea
nivelului de praf în aer și a nivelului de zgomot și la creșterea confortului, vitezei.

Oportunitate:
 este în concordanță cu „Politica agricolă și de dezvoltare rurală” prin programul „Dezvoltarea și
modernizarea satelor”;
 poate beneficia de asistență tehnică și financiară din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR) prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Submăsura 7.2 - Investiţii în
crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, care are ca obiectiv creare și modernizare a
infrastructurii rutiere locale.
Potentialul economic al invetitiei
Proiectul propus intruneste toate conditiile esentiale pentru realizare, fiind asigurate resurse financiare
nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Submăsura 7.2 - Investiţii în
crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, sprijinul fiind de 1.000.000 de euro. O parte din
cheltuieli pentru lucrarile de investitii si pentru servicii care depasesc valoarea maxima eligibila, sunt asigurate
prin bugetul local. Implementarea acestui proiect va conduce la realizarea de economii financiare, prin obtinerea
finantarii nerambursabile asigurand astfel finalizarea invetitiilor de modernizare a infrastructurii de drum local,
într-o scurtă perioadă de timp.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. Toate
cheltuieli neeligibile, inscrise in cererea de finantare, precum si orice alte cheltuieli care apar in perioada de

implementare a proiectului se suporta din bugetul local al comunei, din venituri proprii si/sau din alte surse
atrase.
Art. 3. – Comuna Socodor se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întreținerea
investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 4. – Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, precum și caracteristicile
tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de
ordonator principal de credite, domnul Jura Ioan Dimitrie. Primarul va reprezenta comuna Socodor in relatia cu
AFIR in derularea proiectului.
Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Socodor.
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Socodor, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Socodor și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei,
precum și pe pagina de internet www.socodor.ro ,prefectului județului Arad
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