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Catre

INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL ARAD

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

in conformitate cu prevederile art. 48 alin. 2 din Legea nr. 215/2001- Legea

adrninistratiei publice locale,republicata, cu modificarile ulterioare, va comunicam

dosarul sedintei Consiliului Local Socodor din data11 mai 2017, dosar care
, I

cuprinde un numar de 6 hotarar], de la nr.49 la nr.S4.

Consiliullocal a fost convocat In sedinta:, ,

o Ordinara;

,/ Extraordinara ( pentru urmatoarele motive) : Hotararea cu privire la
aprobarea cornpletarti domeniului public al Comunei Socodor este necesara in vederea
depunerii a doua proiecte cu flnantare nerambursabila, din care un proiect este cu
termen lirnita de depunere 31.05.2017

o De indata ( pentru urmatoarele motive) :

SECRETAR

HE
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Nr. 1385 din 08 rnai 2017

ANUNT

in conformitate cu dlspozitlile art. 40 alin (1) si alin(2) din Legea nr. 215/2001 privind
administratla publica locala, republicata, cu modlflcarile ~i cornpletarlle ulterioare va invitam,
in calitate de cetatenl ai comunei Socodor, sa particlpatl la lucrarile sedinte! extraordinare a
Consiliului local Socodor.

Sedinta v-a avea loc in ziua de 11 mai 2017 ,orele 11°0 in sala de sedinta a, . ,
consiliului local, cu urrnatoarea :

ORDINE DE ZI

1.- Proiect de hotarare privind aprobarea continutului Procesului-verbal al sedintel ordinare a
Consiliului Local Socodor din data de 28 aprilie 2017;

2.- Proiect de hotarare privind completarea domeniului public al Comunei Socodor;

3.- Proiect de hotarare privind lnsusirea variantei finale a proiectului de steag a comunei;

Invitati:Cristea Alexandru Valentin;



COMUNA SOCODOR
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Nr.1385/a din 08 mai 2017

PR 0 C E S V E R B A L

incheiat astazi 08 mai 2017

Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor ~i

.Crisan Gheorghe, secretar al Consiliului local al comunei

Socodor, in conformitate cu prevederile art. 39 alin.3 din

Legea nr. 215/2001, republicata ,cu rnodiflcarile ~I

cornpletarile ulterioare, privind adrninistratia publica locala,

am procedat la aflsarea pe tabela de aflsa] a prirnariei, a

ANUNTULUI cu privire la Ordinea de zi ~i data sedintei

extraordinare ,care se va avea loc la data 11 mai 2017

orele 1100
.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal

conform prevederilor legale.

PRIMAR SECRETAR
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Nr.inregistrare: 1386 din 08 mai 2017

ANUNT,

In conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind

transparenta decizionala in administratia publica local a, aducem la cunostinta

publica urmatoarele proiecte de acte normative ce urmeaza a fi supuse aprobarii

Consiliului Local Socodor, in sedinta extraordinara din data de 11.05.2017, ora

1100, in sala de sedinte a Primariei Comunei Socodor.

Publicam astazi 08 mal 2017 pe site-ul Primariei Socodor

www.socodor.rola sectiunea Consiliul Local/Proiecte de hotarari 2017,

proiectele de hotarare mai sus mentionate si afisam la avizier invitatia care

cuprinde ordinea de zi inregistrata cu nr.1385 din 08.05.2017.

Cei interesati pot transmite pe adresa de e-mail: socodor(a~gmail.com sau

in scris la registratura primariei, propuneri, sugestii cu valoare de recomandare,

privind continutul actelor normative pana la data de 11 mai 2017 ora 0900
,

sugestiile ~i propunerile dumneavoastra vor fi prezentate in cadrul sedintei

Consiliului Local Socodor din data de 11 mai 2017 cu incepere de la ora 11°0.

"
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DIS P 0 ZIT I A Nr.62
din 08 mai 2017

prlvlnd convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului local, ,
Socodor

PRIMARUL COMUNEI SOC ODOR
.AvAND iN VEDERE:

prevederile art.39 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia

. publica locala, republlcata, cu modiftcarite ~icornpletarile ulterioare;

ln temeiul prevederilor art. 68, alin. (1) ~i ale art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 2151

2001. a administratiei publice locale, republicata, cu rnoditlcarile ~i completarile ulterioare,

DISPUNE

ART. UNIC. Primarul comunei Socodor, convoaca sedinta "extraordlnara" a

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SOCODOR in data de 11.05.2017 orele 11°0 ,

care va avea loc in sala de sedinta a Consiliului Local al comunei Socodor cu urmatoarea, ,

ORDINE DE ZI:

1.· Proiect de hotarare privind aprobarea confinutului Procesului-verbal al sedintel ordinare
a Consiliului Local Socodor din data de 28 aprilie 2017;
2.- Proiect de hotarare privind completarea domeniului public al Comunei Socodor;
3.- Proiect de hotarare privind insuslrea variantei finale a proiectului de steag a comunei;



CONSILIUL LOCAL SO COD OR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.. .I Cod Postal 317305,jude,ulArad, TeJ.+4 0257 358 .100;

Fax.+4 0257358 in, e-mail: primaria@~o(·(ldor.ro, ; socodor@gmaiLcom; www.socodor.ro

Nr. 1425 din 10 mai 2017

PROCES VERBAL

. incheiat astazi 10 mai 2017.

Noi Jura loan Dimitrie , primarul comunei Socodor sl Crisan

Gheorghe, secretar al primariei Socodor, la data de mai sus am

procedat Tn conformitate cu prevederile art.39 alin. (1) din Legea

215/2001 privind adrninistratia publica locala, republicata, cu

rnodificarile si completarile ulterioare, la afisarea la panoul de afise]

al prlmariei a DISPOZITIEI primarului comunei de convocare a

sedintei extraordinare a consiliului local din 11 mai 2017., ,
Drept pentru care am Tncheiat prezentul proces verbal conform

prevederilor legale.

PRIMAR

GHE
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Nr.1355 din 08 mai 2017

INVITATIE

D-nilor consi!ieri

in conformitate cu dispozitiile art. 40 alin (1) ~i alin (2) din Legea nr.
215/2001 privind adrninistratia publica locala, republicata, cu modlttcarne ~i
cornpletarile ulterioare, va invitam sa participati la lucrarile sedintel
extraordinare a Consiliului local Socodor.

$edi nta v-a avea loc In ziua de 11 rnai 2017, orele 1100 ,in sala de
~edinla a consiliului local, cu urrnatoarea :

ORDINE DEZI

1.- Proiect de hotarare privind aprobarea continutului Procesului-verbal al
sedintel ordinare a Consiliului Local Socodor din data de 28 aprilie 2017;
2.- Proiect de hotarare privind completarea domeniului public al Comunei
Socodor;
3.- Proiect de hotarare privind tnsusirea variantei finale a proiectului de steag
a comunei;

Invitati: Cristea Alexandru Valentin;•

. ,

Copiile dupa doc
puse la dlspozltia d-voastra lncepand "e"ft1~Zi

secretariatul comunei §i vor fi
17 de la orele 15.



':f TABEL NOM I N A L

Cuprinzand consilierii care sunt invitatl sa participe la sedinta
extraordinara a Consiliului local Socodor din data de 11.05.2017orele 11°°.

3.- Igna loan nr. 851 __ __..::;;___ --=--"'-::- _

4.- Muresan Adrian Marius,

6.- Palcu Raul nr. 717---------~~~-----
7.- Sacara Doru nr. 257 ~4.

8.- Teorean loan corne-I n-r"""".::;";;2';"';;55~_-_-_-_-~-f1:2f:~:~-~~~~~
9.- Teorean Claudiu Dan nr. 343--.---,.---
10.-Tapo~ Dimitrie loan

11.-Unc Dimitrie 178 ---~~~~--------
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Nr.1386/a din 08 mai 2017

PR 0 C E S V E R B A L

lncheiat astazi 08 mai 2017,

Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor ~i

Crisan Gheorghe, secretar al Consiliului local al comunei

Socodor, in conformitate cu prevederile art. 39 alin.3 din

Legea nr. 215/2001,republicata ,cu modificarile ~I

completarile ulterioare, privind admlnistratla publica locala,

am procedat la aflsarea pe tabela de aflse] a prirnariel, a

INVITATIEI .propusa pentru sedinta extraordinara a

Consiliului local care se va avea loc la data 11 mai 2017,

orele 11°°,

Drept pentru care am Incheiat prezentul proces verbal

conform prevederilor legale.

,.
i

/"

f'

PRIMAR
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MINUTA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
SOCODOR DIN DATA DE 11 mai 2017

Inchetata astazl 11 mai 2017 cu ocazia ~edin\ei extraordinare a Consiliului Local al
comunei Socodor, judetul Arad, convocata prin Dispozitia primarului nr.62 din 08.05.2017.

Sedinta consiliului local incepe la ora stabllita in convocator, 11°0 ~i particloa un nurnar
de 10 consilieri din cei 11 in functie.

Consilierii au votat in unanimitate hotararile adoptate, dupa cum urmeaza:

Nr. Nr.
TITLUL HOTARARII

Nr. de
crt HOT. voturi

1 Nr.49 Hotararea cu privire la aprobarea procesului verbal de la sedtnta antenoara: 10

2 Nr.50 Hotararea cu privire la aprobarea ordinii de zt; 10

Hotararea cu privire la aprobarea completarii domeniului public al Comunei
3 Nr.51 Socodor; 10

Hotararea privind lnsusirea variantei finale a proiectului de steag a comunei
4 Nr.52 Socodor; 10

Hotararea cu privire la solicitarea unelScrisort de Garantare de la FNGCIMM
SA IFN in valoare de 1.809.600 lei .ln vederea garantarii obligatiilor de plata a

5 Nr.53 avansului in valoare de 1.809.600 lei din fondurile nerambursabile pentru 10
implementarea proiectului intitulat "Modernizare strazi in comuna Socodor,
judetul Arad";
Hotararea privind aprobarea solicitant unel Scrisori de Garantare de la
FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.700.000 lei ,in vederea garantarii obligatiilor

6 Nr.54
de plata a avansului in valoare de 1.700.000 lei din fondurile nerambursabile 10
pentru implementarea proiectului intitulat "Amenajare infrastructura drum uri
agricole in comuna Socodor, judetul Arad":

Fiind discutate toate cele propuse sedmta se incheie.

CONTRASEMNEAZAPRE~EDINTE DE ~EDINTA

CONSILIER

N.AD.ABAN STE LlAN TRAIAN E

g
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ROMANIA

lUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCALSOCODOR

MINUTA
desfa,urarii ~dintei extraordinare din data de 11 mai 2017 a Consiliului local

Socodor
Secretarul consiliului local

$edinta consiliului local a fost convocate prin Dispozitia primarului nr.62 din data de

08 mai 2017. $edinta incepe la ora fixata in invitatia de participare, respectiv ora - 1100.

Din totalul de 11 consilieri in functie, sunt prezenti ~i participa la ~edinta 10

consilieri , dupa cum urrneaza: Crisan Ramona, Igna loan, Hanza Remus Ovidiu, Unc

Dimitrie I Palcu Raul, Teorean Claudiu Dan ,Nadaban Stelian Traian, Tapo~ Dimitrie loan,

5acara Doru loan, Mure~n Adrian Marius ~iTeorean loan Cornel.

Teorean Claudiu Dan este absent.

Prezenta consilierilor in numar de 10, asigura cvorumul necesar desfa~urarii sedintel

~i decizia de a adopta hotarari valide.

La sedinta partidpa de drept primarul comunei d-nul Jura loan Dimitrie ~i d-nul

secretar Crisan Gheorghe.

Invitati este domnul Cristea Alexandru Valentin angajat a Primariei Socodor.

o-nul secretar constatand prezenta majoritatii consilierilor la sedmta, dupa apelul

nominal, dedara sedinta de consiliu local statutara ~iinvita presedlntele de §edinta, pe d-

nul Nadaban Stelian Traian la masa de prezidiu pentru inceperea sedintel.

Presedintele de ~edinta se a§eaza la prezidiu.

Secretarul pune la dispozitia consilierilor locali procesul verbal al sedintei anterioare pentru

a fi studiat ~isolicita consilierilor sa prezinte observatii in vederea consernnarf eventualele

discutii pe merginea lui.

Se citeste procesul verbal de la sedinta anterloara de catre domnul Cristea Alexandru

Valentin.

Pre,edintele de ~edin!i

DOMNULE PRIMAR, DOAMNELOR $1 DOMNILOR CONSILIERI,

to
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in conformitate cu prevederile art.42 alin. 5 din Legea 215/2001 privind

administra~ia publica locala pre§edintele de $E!din~ supune spre aprobare

procesul-verbal al §edin~i anterioare.

Se supune la vot:

- Cine este pentru ?

- Cine este impotnva?

Daca se abtine cineva ?

Va multumesc.

Se adopta astfel

<.,,) HOTARAREA nr.49 privind aprobarea procesului verbal de la ,edinta anterloara J

in unanimitate de voturi (10 consilieri).

in continuare presedintele de sedinta domnul Nadaban Stelian Traian prezinta consilierilor

.1 "

\..~i

ORDINEA DE ZI

dupa cum urmeaza:

1.- Proiect de hotarare privind aprobarea continutului Procesului-verbal al ~edintei ordinare
a Consiliului Local Socodor din data de 28 aprilie 2017;
2.- Proiect de hotarare privind completarea domeniului public al Comunei Socodor;
3.- Proiect de hotarare privind Insusirea variantei finale a proiectului de steag a comunei;
Se propune de catre domnul primar suplimentarea ordinii de zi cu inca doua puncte ~i

anume:

Punctul 1 suplimentar: Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de
Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.809.600 lei, in vederea garantarii
obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.809.600 lei din fondurile nerambursabile
pentru implementarea proiectului intitulat "Modernizare strazi in comuna Socodor, judetul
Arad";
Punctul 2 suplimentar: Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de
Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.700.000 lei, in vederea garantarii
obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.700.000 lei din fondurile nerambursabile
pentru implementarea proiectului intitulat "Amenajare infrastructura de drumuri agricole in
comuna Socodor, judetul Arad".
Domnul presedinte consulta plenul sl intreba daca mai sunt ~i alte propuneri pentru

completarea ordinii de zl .

Nemaifiind alte propuneri va supun spre aprobare ordinea de zi a sedlntei ordinare.

Supune la vot:

/;J
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Cine este pentru ?

Cine este irnpotnva?
Daca se abtine cineva ?

Va multumesc,

Nu sunt oblectti ~i se aproba in unanimitate , cu 11 voturi "pentru"

HOTARAREA nr. 50 privind aprobarea ordinii de zi.

Pre$edintele de sedinta
Se trece la punctul nr.2 inscris pe ordinea de zi , privind aprobarea completaril

domeniului public al Comunei Socodor, tinandu-se cont ca primul punct a fost aprobat prin

adoptarea Hotararii nr.38.

Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta de catre acesta referatul de

specialitate intocmit in acest sens de catre Crisan Gheorghe -secretar ~i Pa~culiu

Gheorghe Florin, referat inregistrat cu nr.1275 din 02 mal 2017.

Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura

loan Dimitrie, in calitate de iniliator.

Domnul presedlnte consults plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai

sunt solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare.

Nu mai sunt alte clarlflcari.

Supune la vot:

Cine este pentru ?

Cine este irnpotrlva?
Daca se abtine cineva ?

Va multumesc.
Se aproba in unanimitate , cu 10 voturi "pentru".

HOTARAREA nr. 51 cu privire la aprobarea completarf domeniului public al

Comunei Socodor.

Se trece la punctul nr. 3 inscris pe ordinea de zi, privind tnsusirea variantei finale

a proiectului de steag a comuneL

Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta referatul de specialitate intocmit de

Crisan Gheorghe - secretar, referat inregistrat cu nr.1352/05.05.2017. Se prezinta anexa 1

la proiectul de hotarare ~i anexa 2 cu descrierea steagului.
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Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura

loan Dirnitrie, in calitate de initiator.,

Domnul prssedlnte consulta plenul daca mai sunt l?ialte observatii sau daca mai

sunt solicitate clanflcarl pentru proiectul de hotarare,

Nu mai sunt alte clariflcari.

Supune la vot:

Cine este pentru ?

Cine este lmpotriva?

Daca se abtme cineva ?

Va multurnesc.
Se aproba in unanimitate , cu 10 voturi "pentru",

HOTARAREA Nr. 52 privind lnsuslrea variantei finale a proiectului de steag a

comunei Socodor.

Se trece la punctul nr.1 suplimentar inscris pe ordinea de zi , privind aprobarea

solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.809.600 lei Sn

vederea garantarii nbllgatillor de plata a avansului in valoare de 1.809.600 lei din fondurile

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "Modernizare strazi in comuna

Socodor, judetul Arad".

Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta referatul de specialitate intocmit in

acest sens de catre domnul secretar Crisan Gheorghe, inregistrat cu nr.1421/10.05.2017.

Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura

loan Dimitrie, in catltate de initiator.

Se prezinta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre doamnul Unc Dimitrie, presedlntele comisiei.

Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt l?ialte observath sau propuneri

pentru proiectul de hotarare,

Nu mai sunt alte propuneri.

Supune la vot:

Cine este pentru ?

Cine este irnpotriva?

Oaca se abtlne cineva ?

Va multurnesc,

Se aproba in unanimitate , cu 10 voturi "pentru".

13
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HOTARAREA nr.53 cu privire la solicitarea unei Scrisori de Garantare de la

FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.809.600 lei ,in vederea garantarii obligatiilor de

plata a avansului in valoare de 1.809.600 lei din fondurile nerambursabile pentru

implementarea proiectului intitulat "Modernizare strazi in comuna Socodor, judetul

Arad".

Se trece la punctul nr.2 suplimentar inscris pe ordinea de zi ,privind aprobarea

solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.700.000 lei ,in

vederea garantarii obliqatiilor de plata a avansului in valoare de 1.700.000 lei din fondurile

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "Amenajare infrastructura

drumuri agricole in comuna Socodor, judetul Arad".

Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta referatul de specialitate intocmit in

acest sens de catre domnul secretar Crisan Gheorghe, inregistrat cu nr.1423/1 0.05.2017.

Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura

loan Dimitrie, in calitate de ini,iator.

Se prezinta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre doamnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei.

Domnul presedinte consults plenul daca mai sunt si alte observatli sau propuneri

pentru proiectul de hotarare.

Nu mai sunt alte propuneri.

Supune la vot:

- Cine este pentru ?

- Cine este impotrlva ?

Daca se abtlne cineva ?

Va multumesc.
Se aproba in unanimitate , cu 10 voturi "pentru".

HOTARAREA nr.54 privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de la

FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.700.000 lei ,in vederea garantarii obligatiilor de

plata a avansului in valoare de 1.700.000 lei din fondurile nerambursabile pentru

implementarea proiectului intitulat "Amenajare infrastructura drumuri agricole in

comuna Socodor, judetul Arad".

Domnul presedinte tntreaba consilierii daca, pe langa punctele discutate doresc sa

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor.
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Domnul primar prezinta sltuafla cu privire stadiu de depunere a cererilor de plata de

catre fermieri la APIA In cadrul campaniei din anul 2017 ~i stadiul de completare a

documentatiei pentru Asociatia "Trei Pastori" Socodor pentru depunerea cererii de plata la

APIA.

Nemaifiind alte probleme, presedintele de sedlnta, domnul Nadaban Stelian Traian

declara lnchise lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului local.
I ,

Secretar,



CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330 " Comuna Socodor nr.•.1 Cod Postal 317305,judelul Arad, TeL+4 0257358100;

Fax.+4 0257358112; e-mail: primariaCitsocodor.ro. ; Jocodor@gmail.collt; www.socodor.ro

Nr. 1430 din 11 mai 2017

PROCES VERBAL

Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor si Crisan

Gheorghe, secretar al prirnariei Socodor, la data de mai sus am

procedat in conformitate cu prevederile art.42 alin (7) din Legea

215/2001 privind administrafia publica locala .republicata, cu

modificarile ~icornpletarlle ulterioare, la afisarea la panoul de afisa] al

primariei a "Minutei sedintel" de la sedinta extraordinara, a Consiliului

local Socodor.-

Drept pentru care am lncheiat prezentul proces verbal conform

prevederilor legale.

E



cONSILIUL LOCAL SO COD OR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,juderul Arad, TeL+4 0257358 JOO;

Fax.+4 0157358111,' e-mail: wimaria(ii);rocot/or.ro. ; socodor{j/)gmail.col1l; www.socodor.To

TABEl NOMINAL
cuprinzand sltuatla punctelor Inscrise pe ordinea de zi

la sedinta ordinara din data de 11 mai 2017, .
Nr. HOTARAREA Situatia Observaliicrt. discutata

1.- Proiect de hotarare privind aprobarea continutulul Aprobata in1 Procesului-verbal al ),edintei ordinare a Consiliului Local unanimitateSocodor din data de 27 aprilie 2017;

2 Privind aprobarea ordinii de zi; Aprobata in
unanimitate

3
2.- Proiect de hotarare prlvind completarea domeniului public Aprobata in
al Comunei Socodor; unanimitate

4
3.- Proiect de hotarare privind lnsusirea variantei finale a Aprobata in
proiectului de steag a comunei; unanimitate
4.- Punctul 1 suplimentar- : Proiect de hotarare privind
aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de la
FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.809.600 lei, in vederea

Aprobata in5 garantarii obligatiilor de plata a avansului in valoare de
1.809.600 lei din fondurile nerambursabile pentru unanimitate

implementarea proiectului intitulat "Modernizare strazi in
comuna Socodor, judetul Arad";
5- Punctul 2 suplimentar- Proiect de hotarare privind
aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de la
FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.700.000 lei, in vederea

Aprobata in6 garantarii obliqatlllor de plata a avansului in valoare de
1.700.000 lei din fondurile nerambursabile pentru

unanimitate

implementarea proiectului intitulat "Amenajare intrastructura
de drumuri agricole in comuna Socodor, judetul Arad".

PRESEDINTE DE SEDINTA. " ~NEAZA
.~ ..--,

~

CONSILIER

NADABAN STELIAN TRAIAN

l;j·



COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,. Com una Socodor nr.I Cod Postal 317305,judqu/ Arad, TeL+4 0257 358100,'

Fax.+4 0257358112; e-mail: primaria(iiisocodor.ro. i socodoy(ii)gmail.com: www.socodor.ro

TABEL NOMINAL

cuprinzand sltuatla hotararllor adoptate in
sedinta ordlnara din data de 11 mai 2017J ,

Nr. Numar TITlUL HOTARARII Nr.de
crt. hotatare voturi

1 Nr.49 Hotararea cu privire la aprobarea procesului verbal de la sedinta 10anterioara;
2 Nr.50 Hotararea cu privire la aprobarea ordinii de zi; 10

3 Nr.51 Hotararea cu privire la aprobarea cornpletarf domeniului public al 10Comunei Socodor;

4 Nr.52 Hotararea privind lnsusirea variantei finale a proiectului de steag a 10comunei Socodor;
Hotararea de aprobare cu privire la solicitarea unei Scrisori de

. Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.809.600 lei .tn

5 vederea garantarii obligaliilor de plata a avansului in valoare de 10Nr.53 1.809.600 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea
proiectului intitulat "Modernizare strazi in comuna Socodor, judetul
Arad";
Hotararea cu privire la aprobarea soficltarii unei Scrisori de
Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.700.000 lei ,in
vederea garantarii obliqatiilor de plata a avansului tn valoare de 106 Nr.54 1.700.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea
proiectului intitulat "Amenajare infrastructura drumuri agricole in
comuna Socodor, judetul Arad";

PRESEDINTE DE SEDINTA, "

CONSILIER

NADABAN STELIAN TRAIAN

~

If



CONSILIUL LOCAL SO COD OR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.I Cod Postal J17305,jude(ui Arad; TeL+4 0157358100;

Fax.+40157358.111; e-mail: erimarm@)§(lcodor.ro, ; s()codo@jgmaii.co111; www.socodor.ro

Nr. 1424 din 10 mai 2017

PROCES VERBAL

incheiat astazi 10 mai 2017.

Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor si Crisan

Gheorghe secretar al prirnariei Socodor ,Ia data de mai sus, am

procedat in conformitate cu prevederile art.42 alin( 7) din Legea

215/2001 privind adminlstratla publica locala .republicata, cu

rnodificarile si cornpletarile ulterioare, la afisarea la panoul de afisa] al

prirnariei ~i pe site-ul primariei a hotararilor de la sedinta anterioara-

Drept pentru care am lncheiat prezentul proces verbal conform

prevederilor legale.-

PRIMAR
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CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,jude(ul Arad, TeL+4 0257358100;

Fax.+4 0257358 II2; e-mail: primaria@)'socor/or.ro, ; socodorJiiigmaiJ.conl; www.socodor.ro

HOTARAREA nr.49
din 11 mai 2017

privind aprobarea connnutului Procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului
Local Socodor din data de 28 aprilie 2017

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR
INTRUNIT IN $EDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 11 MAl 2017

Avand in vedere,

- Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Socodor din data de 28.04.2017 ;

- prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

Votul exprimat de catre cei 10 consilieri prezenti la sedinta, din cei 11 in functie, din care
toti cei 10 consilieri au votat "pentru",

HOTARA~TE :

Art.1: Se aproba continutul Procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local
Socodor Arad din data de 28 aprilie 2017, conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.2: Prezenta hotarare se comunica la:

-Institutia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic ~iContencios Administrativ.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

NADABAN STELIAN TRAI

1
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Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.I Cod Postal J17305,judelul Arad, TeL+4 0157358100;
Fax.+4 0157358 112; e-mail: primaria(ii.\~()codm'.ro, ..sO(:(ldor(ii'J:mail.(~om;www.socodor.ro

CONSILIUL LOCAL SOCODOR

PROCES VERBAL

\..,,_)
\i.~~/".•·j

Incheiat astazl 28 aprilie 2017 cu ocazia sedintel ordinare a Consiliului Local al
Comunei Socodor, judelul Arad.

$edinta consiliului local a fost convocate prin Dlspozitla primarului nr. 45 din data de
21 aprilie 2017.
~edinta incepe la ora flxata in convocator - ora 1700.

Din totalul de 11 consilieri in functie, sunt prezsntl l?i participa la ~edinta 11
. consilieri , dupa cum urmeaza: Crisan Ramona, Igna loan, Hanza Remus Ovidiu, Unc

Dimitrie , Palcu Raul, Nadaban Stelian Traian, Tapes Dimitrie loan, Teorean Claudiu Dan,
Sacara Doru loan, Muresan Adrian Marius si Teorean loan Cornel., ,

Nu sunt absenti.
Prezenta consilierilor in nurnar de 11, asigura cvorumul necesar desfasuranl sedintel

~Idecizia de a adopta hotarari valide.
La sedinta participa de drept primarul comunei domnul Jura loan Dimitrie ~i domnul

secretar Crisan Gheorghe .
lnvitaf sunt domnii Cristea Alexandru Valentin, Nadaban Cristian Gheorghe si

doamna Marta Cornelia, angajati ai Prirnariei Socodor.
Din comuna nu participa cetateni.

D-nul secretar, constatand prezenta majoritatii consilierilor la sedinta, dupa apelul
nominal, declara sedinta de consiliu local statutara ~i invita presedintele de sedinta, pe d-
nul Nadaban Stelian Traian la masa de prezidiu pentru inceperea sedintel.

Presedlntele de l?edintase assaza la prezidiu.
Secretarul pune la dlspozitla consilierilor locali procesul verbal al sedintei anterioare

pentru a fi studiat ~i sonoita consilierilor sa prezinte, in vederea consemnaril, eventuatele
disculii pe marginea lui. Se citeste textul integral al procesului verbal de la sedinta
anterioara de catre domnul Cristea Alexandru Valentin.

Presedlntele de sedinta lntreaba membrii consiliului daca in urma studierii procesului
verbal de la sedinta anterioara sunt discutli pe marginea acestuia.

Nefiind discutii cu referire la continutul procesului-verbal de la sedinta anterioara,
Se adopts astfel:

HOTARAREA nr.38 privind aprobarea procesului verbal de la \iedinta anterloara , in
unanimitate de voturi (11 consilieri).

ln continuare presedlntele de l?edin\a,domnul Nadaban Stelian Traian, prezinta
consilierilor

ORDINEA DE ZI
dupa cum urmeaza:

1.- Proiect de hotarare privind aprobarea continutului Procesului-verbal al sedlntei ordinare
a Consiliului Local Socodor din data de 31 martie 2017;

1
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2.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local rectificat in luna aprilie 2017;
3.- Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrull an 2017;
4.- Protect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentattel pentru realizarea
drapelului locantatll;
5.- Proiect de hotarare privind aprobarea normativelor proprii pentru cheltuieli de protocolla
Primaria Comunei Socodor;
6.- Proiect de hotarare privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol al
Comunei Socodor;
7.- Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de principiu pentru folosmta unei
suprafete din balta Socodor pentru Asoclatia pentru Promovarea Valorilor Naturale ~i
Culturale ale Banatului si Crisanei " EXCELSIOR";. .
8.- Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii S.C. PARC INDUSTRIAL SOCODOR
S.R.L.;
9.Diverse.
Se propune de catre domnul primar suplimentarea ordinii de zi cu inca doua puncte ~i

. anume:
Punctul 1 suplimentar: Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii HCL 26 din
14.03.2017 privind completarea domeniului public al Comunei Socodor;
Punctul 2 suplimentar: Proiect de hotarare privind aprobarea pretuarii in domeniul privat
al Comunei Socodor a terenului inserts in CF 303196 Socodor in supratata de 6.492 mp.
Domnul presedinte consulta plenul ~i lntreba daca mai sunt si alte propuneri pentru
completarea ordinii de zi .

Nemaifiind alte propuneri va supun spre aprobare ordinea de zi a sedintei ordinare.
Nu sunt obiecff ~i se aproba in unanimitate , cu 11 voturi "pentru",

HOTARAREA nr. 39 privind aprobarea ordinii de zl,

D-nul secretar. inainte de a se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi

prezinta consilierilor cvorumul necesar votarii fiecarei hotarari. in parte.

Consilierii. iau cunostinta de acest aspect in vederea respectarii cvorumului

stabilit de legislatia in vigoare ,iprezentat de catre d-nul secretar.

\.~"./ in continuare se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.
Punctu/2

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local rectificat in luna aprilie 2017,
tinandu-se cont ca primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotararii nr.38.

Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta de catre acesta referatul de
specialitate intocmit in acest sens de catre llie~i Brigitta Claudia - cu atributil de contabil,
referat inregistrat cu nr.1164 din 20 aprilie 2017. Se prezinta in detaliu veniturile ~i
cheltuielile prevazute in bugetul rectificat

Se prezlnta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, In calitate de initiator ..

Se prezinta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei.

Domnul presedinte consults plenul daca mai sunt ~i alte observatil sau daca mai
sunt solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare.

Nu mai sunt alte propuneri.
Dlscutil : nu sunt.



Nefiind alte discutli se incheie acest punct.
Presedintele de sedinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu

11voturi " pentru", fiind astfel adoptata
HOTARAREA nr. 40 cu privire la aprobarea bugetului rectificat al Comunei Socodor
in luna aprilie 2017.
Punctul3

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul Ian 2017.
Se da cuvantul domnului secretar. Se prezlnta referatul de specialitate intocmit de

llie~i Brigitta Claudia - cu atnbutu de contabil, referat Inreqistrat cu nr.1153/d/19.04.2017.
Se prezinta in detaliu veniturile incasate ~i plati!e efectuate in perioada 01.01.2017-
31.03.2017.

Se prezinta proiectul de hotarare Intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.

Se prezinta raportul comisiei de specialitate, care avtzeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedmtele comisiei.

Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observant sau daca mai
sunt solicitate clarflcart pentru proiectul de hotarare.

Nu mal sunt alte clanflcari ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte dlscutii se incheie acest punct.
Presedlntele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu

11voturi " pentru", flind astfel adoptata
HOTARAREA nr. 41 cu privire la aprobarea executlel bugetare la data de 31 martie
2017.
Punctu/4

Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru realizarea
drapelului localitatil.

Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta de catre acesta referatul de
specialitate intocmit in acest sens ,referat inregistrat cu nr. 1080 din 10 aprilie 2017.

Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.

Se prezinta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Muresan Marius Adrian. presedmtele comisiei.

Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observant sau daca mai
sunt solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare.

Nu mai sunt alte clariflcari.
Nu mai sunt alte propuneri.
Nefiind alte discuti! se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu

11 voturi " pentru", fiind astfel adoptata
HOTARAREA nr. 42 privind aprobarea intocmirii documentatlel pentru realizarea
drapelului localitatii.
Punctul5

Proiect de hotarare privind aprobarea normativelor proprii pentru cheltuieli de protocol
la Primaria Comunei Socodor.

Se da cuvantul primar. Se prezmta referatul de specialitate intocmit in acest sens de
catre doamna llie~i Brigitta Claudia, inspector in cadrul compartimentului contabilitate,



impozite ~i taxe ~i de catre domnul Pascutiu Gheorghe Florin inspector In cadrul
compartimentului contabilitate ,impozite si taxe.

Se prezinta proiectul de hotarare intocmit In acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.

Se prezinta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie , presedintele comisiei.

Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau propuneri
pentru proiectul de hotarare.

Nu mai sunt alte propunerL
Nefiind alte disculii se Incheie acest punct.
Pressdlntele de ~edin,a supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu

11 voturi " pentru" J fiind astfel adoptata
HOTARAREA nr. 43 privind aprobarea normativelor proprii pentru cheltuielile de
protocol pentru Comuna Socodor.
Punctu/6

Proiect de hotarare privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol al
Comunei Socodor.

Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta referatul de specialitate Intocmit in
acest sens de catre domnul Crisan Gheorghe.

Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.,

Se prezinta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

Domnul prssedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatli sau propuneri
pentru proiectul de hotarars.

Nu mai sunt alte propuneri ~j observant.
Nefiind alte discutil se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu

10 voturi " pentru", fUnd astfel adoptati
HOTARAREA nr.44 privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricoJJa
nivelul Comunei Socodor.
Punctu/7

Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de pnncipiu
suprafete din balta Socodor pentru Asoclatia pentru Promovarea
Culturale ale Banatului si Crisanei" EXCELSIOR".. ,

pentru foloslnta unei
Valorilor Naturale st,

Se da cuvantul domnului primar. Se prezmta referatul de specialitate intocmit in acest sens
de catre domnul viceprimar Teorean loan Cornel, referat inregistrat cu nr.1153/1</ 19 aprilie
2017.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura loan
Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare
de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei.

Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.

Se prezlnta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei.

Domnul presedlnte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau propuneri
pentru proiectul de hotarare.
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Nu mai sunt alte propunerL
Nefiind alte discutii se lncheie acest punct.
Presedintele de ~edinla supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu

11 voturi " pentru", flind astfel adoptata
HOTARAREA nr.45 privind aprobarea aeordului de prineipiu pentru folcslnta unei
suprafete din balta Soeodor pentru Asoclatta pentru Promovarea Valorilor Naturale ,i
Culturale ale Banatului ,iCri,anei "EXCELSIOR".

Punctul8
Proiect de hotarare privind aprobarea privind aprobarea lnfiintarii S.C. PARC

INDUSTRIAL SOCODOR S.R.L.
Se da cuvantut domnului primar. Se prezinta referatul de specialitate lntocmit in

acest sens de catre domnul secretar Crisan Gheorghe, referat inregistra cu nr. 1153/m /
19.04.2017.

Se prezinta proiectul de hotarare lntocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.

Se prezinta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei.

Domnul presedinte consults plenul daca mai sunt ~i alte observant sau propuneri
pentru proiectul de hotarare,

Nu rnai sunt alte propuneri.
Nefiind alte discuni se lncheie acest punct.
Presedmtele de sedinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu

11 voturi " pentru", fiind astfel adoptata
HOTARAREA nr.46 privind aprobarea infiintarii S.C. PARC INDUSTRIAL

SOC ODOR S.R.L.
Se treee la punetul nr.1 supllmentar Inscris pe ordinea de zi , privind aprobarea

rsvocanl HCL 26 din 14.03.2017 privind completarea domeniului public al Comunei
Socodor.

Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta referatul de specialitate lntocmit in
acest sens de catre domnul secretar Crisan Gheorghe, inregistrat cu nr.1267/28.04.2017.

Se prezmta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.

Se prezinta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre doamnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei.

Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~ialte observatli sau propuneri
pentru proiectul de hotarare.

Nu mai sunt alte propunerL
Nefiind alte dlscutli se lncheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu

11 voturi " pentru", fUnd astfel adoptata
HOTARAREA nr.47 eu privire la aprobarea revccarll HCL nr.26/14.03.2017

privind eompletarea domeniului publie al Comunei Soeodor.
Se treee la punetul nr.2 suplimentar inscris pe ordinea de zi , privind aprobarea

pretuarii in domeniul privat al Comunei Socodor a terenului Inserts in CF 303196 Socodor in
suprafata de 6.492 mp.

Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta referatul de specialitate intocmit in
acest sens de catre domnul secretar Crisan Gheorghe, inregistrat cu nr.1269/28.04.2017.



Se prezinta proiectul de hotarare lntocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, In calltate de initiator.,

Se prezinta raportul comisiei de specialitate, care avlzeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre doamnul Unc Dimitrie, presedlntele comisiei.

Domnul presedinte consutta plenul daca mai sunt ~i alte observant sau propuneri
pentru proiectul de hotarare.

Nu mai sunt alte propuneri.
Nefiind alte disculii se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu

11 voturi " pentru", fiind astfel adoptata
HOT ARAREA nr.48 cu privire la aprobarea preluarii in domeniul privat al

Comunei Socodor a terenului inscris in CF 303196Socodor in suprafati de 6.492mp.
Diverse.
Domnul presedinte tntreaba consilierii daca, pe langa punctele discutate doresc sa

prezinte alte probleme legate de com una Socodor.

Domnul primar prezinta situatia cu privire la stadiu de implementare a proiectelor cu

finantare nerambursabila derulate de Comuna Socodor.,

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, presedintele de ~edinta, domnul Nadaban
Stelian Traian, declara inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului local , multumindu-le, , ,
tuturor pentru participare.

PRESEDI NTE DE SEDlNTA, ,

CONSILIER
NAOABAN STELIAN TRAIAN

~
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COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Com una Socodor or.: Cod Postal 31.7305, judetul Arad, Tel.+4 02573581.00;

Fax.+4 02573581U; e-mail: primaria@socodor.ro. ; socodor@qmail.com; www.socodor.ro

Nr.1153/r din 21 apri/ie 2017

PROCES VERBAL

lncheiat astazi 21 aprilie 2017.

Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor sl Crlsan

Gheorghe secretar al prirnariei Socodor ,Ia data de mai sus, am

procedat In conformitate cu prevederile art.42 alin( 7) din Legea

215/2001 privind adrninistratia publica locala .republlcata, cu

rnodiflcarile sl completarile ulterioare, la afisarea la panoul de

afisaj al prirnariei a procesului verbal de la sedinta anterioara-

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal

conform prevederilor legale.-

/
f
I

PRIMAR SECRETAR

JURAl



CONSILIUL LOCAL SO COD OR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.I Cod Postal 317305,jude(ul Arad, TeL+4 0257358100;

Fax. +40157358112; e-mail: p'·ima"ul@~·ocQdor.ro! ; socodor(iVgmail.com; www.socodor.ro

... "PROIECT DE HOTARARE
numar: 1 din data: 08.05.2017

privind aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinarii din 27 aprilie
2017

Consiliul Local al Comunei Socodor, intrunit in ~edinta extraordinara la data de
08.05.2017

Avand In vedere,
- Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Socodor din data de 28.04.2017 ;

- prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin (l) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:•

Art.l: Se aproba continutul Procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local
Socodor Arad din data de 28 aprilie 2017, conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.2: Prezenta hotarare se comunica la:

-Institutia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic si Contencios Administrativ.

Avizat,
Secretar,



CONSILIUL LOCAL SO CODOR
Cod Fiscal: 3519330; Com una Socodor nr.l Cod Postal 317305,judefu/ Arad; TeL +40257358100;

Fax. +4 0257358 112; e-mail: grimaria@!socodor.rot ; socodor(ii)gmail. com; www.socodor.ro

HOTARAREA nr. 50 din 11.05.2017
privind aprobarea Ordinii de zi a ~edintei extraordinare din data de 11.05.2017

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR
TNTRUNITiN ~EDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 11 mai 2017

Luand act de Ordinea de zi cuprinsa in Dispozltia primarului de convocare a ~edintei numarul
62/08.05.2017;

- prevederile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind admirustratta publica locala,
repubhcata, cu moditlcante ~i cornpletarile ulterioare;

in temeiul art. 45 alin.(1) din Legea 215/2001 privind adminlstratia publica locals cu
rnodlflcarile ~i completarlle ulterioare,
Votul exprimat in unanimitate"pentru" de catre cei 10 consilieri prezentl la ~edinta din cei 11
in functie,.

HOTARA~TE:

Art. 1: Se aproba ordinea de zi a sedintei extraordinare cu urmatoarele puncte:
1.- Proiect de hotarare privind aprobarea continutului Procesului-verbal al sedintei ordinare a
Consiliului Local Socodor din data de 28 aprilie 2017;
2.- Proiect de hotarare privind completarea domeniului public al Comunei Socodor;
3.- Proiect de hotarare privind Insusirea variantei finale a proiectului de steag a comunei;
Punctul 1 suplimentar: Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de
Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.809.600 lei. in vederea garantarii obligatiilor
de plata a avansului in valoare de 1.809.600 lei din fondurile nerambursabile pentru
implementarea proiectului intitulat "Modernizare strazi in comuna Socodor, judetul Arad"
Punctul 2 suplimentar: Proiect de hotarare privind aprobarea soJicitarii unei Scrisori de
Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.700.000 lei, in vederea garantarii obligatiilor

I .

\,,,.) de plata a avansului in valoare de 1.700.000 lei din fondurile nerambursabile pentru
implementarea proiectului intitulat "Amenajare infrastructura de drumuri agricole in comuna
Socodor, judetul Arad"

Art. 2: Prezenta se cornunica cu Institutia Prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic si
Contencios Administrativ ~i un exemplar se arhiveaza. . ,

PRESEDINTE DE SEDINTA,, " CONTRASEMNEAzA ,
<,

CONSILIER
NAoABAN STELIAN TRAIAN

f)O,?..'::J



Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,judetul Arad, TeL+4 0257358100;
Fax. +40257358 1J 2; e-mail: primarif1(a1socodor.ro, ; socodor(ii)cmaiJ.com; www.socodor.ro

CONSILIUL LOCAL SOCODOR

PROCES VERBAL

incheiat astazi 11 mai 2017 cu ocazia sedlntei extraordinare a Consiliului Local al
Comunei Socodor, judetul Arad.

!?edinla consiliului local a fost convocata prin Dlspozitia primarului nr. 62 din data de
08 mai 2017.
!?edinta Incepe la ora fixata In convocator - ora 1100.

Din totalul de 11 consilieri in functie, sunt prezenti ~i partlcipa la ~edinta 10
consilieri , dupa cum urmeaza: Crisan Ramona, Igna loan, Hanza Remus Ovidiu, Unc
Dimitrie , Palcu Raul, Nadaban Stelian Traian, Tapes Dimitrie loan, Sacara Doru loan,
Muresan Adrian Marius si Teorean loan Cornel.

r r

Teorean Claudiu Dan este absent.
Prezenta constlierilor in nurnar de 10, aslqura cvorumul necesar desfasurarii sedintei

~i decizia de a adopta hotararl valide.
La sedlnta participa de drept primarul comunei domnul Jura loan Dimitrie ~i domnul

secretar Cnsan Gheorghe .
Invitat este domnul Cristea Alexandru Valentin, angajat al Prirnariei Socodor.

Din comuna nu participa cetateni.
D-nul secretar, constatand prezenta rnajoritatii consilierilor la sedinta, dupa ape lui

nominal, declara sedinta de consiliu local statutara ~i invita presedintele de sedinta, pe d-
nul Nadaban Stelian Traian la masa de prezidiu pentru inceperea sedlntel.

Presedintele de ~edinla se aseaza la prezidiu.
Secretarul pune la dispozitia consilierilor locali procesul verbal al sedintei anterioare

pentru a fi studiat ~i solicita consilierilor sa prezinte, In vederea consemnanl, eventualele
discutii pe marginea lui. Se clteste textul integral al procesului verbal de la sedinta
anterioara de catre domnul Cristea Alexandru Valentin.

Presedintele de ~edinta intreaba membrii consiliului daca in urma studierii procesului
verbal de la sedinta antenoara sunt discutn pe marginea acestuia.

Nefiind discutii cu referire la continutul procesului-verbal de la sedinta anterioara,
Se adopta astfel:

HOT ARAREA nr.49 privind aprobarea procesului verbal de la ~edinta anterloara , in
unanimitate de voturi (10 consilieri).

Tncontinuare presedintele de sedinta, domnul Nadaban Stelian Traian, prezinta
consilierilor

ORDINEA DE ZI
dupa cum urmeaza:

1.- Proiect de hotarare privind aprobarea continutului Procesului-verbal al sedlntei ordinare
a Consiliului Local Socodor din data de 28 aprilie 2017;
2.- Proiect de hotarare privind completarea domeniului public al Comunei Socodor;



3.- Proiect de hotarare privind lnsusirea variantei finale a proiectului de steag a comunei;
Se propune de catre domnul primar suplimentarea ordinii de zi cu inca doua puncte ~i
anume:
Punctul 1 suplimentar: Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de
Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.809.600 lei, in vederea garantarii
obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.809.600 lei din fondurile nerambursabile
pentru implementarea proiectului intitulat "Modernizare strazi in comuna Socodor, judetul
Arad";
Punctul 2 suplimentar: Proiect de hotarare privind aprobarea sollcltarf unei Scrisori de
Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.700.000 lei, in vederea garantarii
obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.700.000 lei din fondurile nerambursabile
pentru implementarea proiectului intitulat "Amenajare infrastructura de drumuri agricole in
comuna Socodor, judetul Arad".
Domnul presedinte consults plenul ~i lntreba daca mai sunt ~i alte propuneri pentru
completarea ordinii de zi .

Nemaifiind alte propuneri va supun spre aprobare ordinea de zl a sedintei ordinare.
Nu sunt oblectn ~i se aproba In unanimitate , cu 10 voturi "pentru",

HOTARAREA nr. 50 privind aprobarea ordinii de zi.

D-nul secretar. inainte de a se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi

prezinta consilierilor cvorumul necesar votarii fiecarei hotarari, in parte.

Consilierii. iau cunostinti de acest aspect in vederea respectarii cvorumului

stabilit de legisla~ia in vigoare ,iprezentat de catre d-nul secretar.

in continuare se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.
Punctul2

Proiect de hotarare privind aprobarea completarii domeniulut public al Comunei
Socodor, tinandu-se cont ca primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotararii nrA9.

Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta de catre acesta referatul de
specialitate lntocrnit in acest sens de catre Crisan Gheorghe -secretar ~i Pascutlu

\..,.i Gheorghe Florin, referat inregistrat cu nr.127S din 02 mai 2017.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura

loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabil proiectul de

hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatli sau daca mai

sunt solicitate clariflcarl pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte propuneri.
Discutii : nu sunt.,
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedlntels de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu

10 voturi " pentru", fiind astfel adoptata
HOTARAREA nr. 51 cu privire la aprobarea completarf domeniului public al
Comunei Socodor.
Punctul3

Proiect de hotarare privind insusirea variantei finale a proiectului de steag a comunei
Socodor.

2



Se da cuvantul domnului secretar. Se prezlnta referatul de specialitate lntocmit de
Crtsan Gheorghe - secretar, referat inregistrat cu nr.1352/05.05.2017. Se prezinta anexa 1
la proiectul de hotarare ~i anexa 2 cu descrierea steagului.

Se prezinta proiectul de hotarare lntocmit In acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie. in calitate de initiator.,

Se prezinta raportul comisiei de specialitate. care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Maresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observant sau daca mai
sunt solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare,

Nu mai sunt alte clariflcarl ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutn se incheie acest punct.
Presedlntele de sedlnta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu

10 voturi " pentru", fiind astfel adoptata
HOTARAREA nr. 52 privind tnsusirea variantei finale a proiectului de steag a
comunei Socodor.

Se trece la punctul nr.1 suplimentar inscris pe ordinea de zi , privind aprobarea
privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in

valoare de 1.809.600 lei .In vederea qarantarii obligatii1or de plata a avansului in valoare de
1.809.600 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat
"Modernizare strazi In comuna Socodor, judetul Arad".

Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta referatul de special.itate Intocmit in
acest sens de catre domnul secretar Crisan Gheorghe, inregistrat cu nr.1421/10.05.2017.

Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.

Se prezinta raportul comisiei de specialltate, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre doamnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei.

Domnul presedinte consults plenul daca mai sunt ~i alte observant sau propuneri
pentru proiectul de hotarare,

Nu mai sunt alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu

10 voturi " pentru", fiind astfel adoptata
HOTARAREA nr.53 cu privire la solicitarea unei Scrisori de Garantare de la

FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.809.600 lei ,in vederea garantarii obligatii1or de plata
a avansului in valoare de 1.809.600 lei din fondurile nerambursabile pentru
implementarea proiectului intitulat "Modernizare strazi in comuna Socodor, judetul
Arad".

Se trece la punctul nr.2 suplimentar inscris pe ordinea de zi , privind aprobarea
solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.700.000 lei ,in
vederea garantarii obliqatiilor de plata a avansului in valoare de 1.700.000 lei din fondurile
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "Amenajare infrastructura drumuri
agricole in comuna Socodor, judetul Arad"

Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta referatul de specialitate intocmit in
acest sens de catre domnul secretar Crtsan Gheorghe, inregistrat cu nr.1423/10.05.2017.

Se prezinta proiectul de hotarare Intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, In calitate de initiator.

Se prezlnta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre doamnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei.

3
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Domnul presedlnte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observant sau propuneri
pentru proiectul de hotarare.

Nu mai sunt alte propuneri.
Nefiind aile dlscutf se lncheie acest punct.
Prssedlntele de ~edin,a supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu

10 voturi " pentru", fiind astfel adoptata
HOTARAREA nr.54 privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de

la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.700.000 lei ,in vederea garantarii obligatiilor de
plata a avansului in valoare de 1.700.000 lei din fondurile nerambursabile pentru
implementarea proiectului intitulat "Amenajare infrastructura drumuri agricole in
comuna Socodor, judetul Arad".

Domnul presedinte intreaba consilierii daca, pe langa punctele discutate doresc sa
prezinte alte probleme legate de com una Socodor.

Domnul primar prezinta situatla cu privire stadiu de depunere a cererilor de plata de
catre fermieri la APIA In cadrul campaniei din anul 2017 ~i stadiul de completare a
documentatiei pentru Asoclatia "Trei Pastori" Socodor pentru depunerea cererii de plata ta
APIA.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, presedintele de sedinta, domnul Nadaban
Stelian Traian, declara inchise lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului local ,, ,
multurnlndu-le tuturor pentru participare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA CONTRASEMNEAZA

CONS IllER
NAoAsAN STELIAN TRAIAN

~

E
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COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 351.9330; eomuna Socodor nr.1. Cod Postal 317305, judetul Arad, Tel.+4 0257 358100;

Fax.+4 02573581.12; e-mail: erimaria@socodor.ro, ; socodor@qmail.com; www.socodor.ro

NR. 1431 din 11 mai 2017

PROCES VERBAL

incheiat astazi 11 mai 2017

Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor sl Crisan

Gheorghe, secretar al prlmarlel Socodor, data de mai sus am

procedat In conformitate cu prevederile art.42 alin (7) din Legea

215/2001 privind adrninistratla publica locala .republlcata.cu

rnodificarile ~i comletarile ulterioare, la afisarea la panoul de afise]

al prlmariel a "procesului verbal" de la sedinta extraordinara, a

Consiliului local Socodor din data de 11 mai 2017.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal

conform prevederilor legale.-

""''''''-, PRIMAR
/ '\

/ \/



CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,jude/u/ Arad, TeL+40257358100;

Fax. +40257358 tt2: e-mail:primarw@w)codor.To, ; socodor(ii_lgmail.com; www.socodor.ro

.... "HOT ARAREA Nr .51 din 11 mai 2017
privind aprobarea completarll domeniului public al Comunei Socodor

Avand in vedere,
- expunerea de motive nr. 1274/02.05.2017 a Primarului Comunei Socodor;
- referatul de specialitate nr. 1275/02.05.2017 intocmit de catre compartimentul contabilitate
~ide biroul agricol din cadrul Primariei Comunei Socodor prin care se propun modificari
justificate la "inventarul bunurilor care apartin domeniului public", cu anexa, care se ataseaza
la hotarare;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
- prevederile Legii 213/1998, art. 8, alin.l , privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia;
- prevederile Hotararii Guvernului nr. 976/2002, privind atestarea domeniului public al
judetului Arad, pre cum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arad, cu
modificarile si completarile ulterioare, Anexa nr.56 - Inventarul bunurilor, care apartin
domeniului public a1Comunei Socodor, judetul Arad;
- prevederile art.27 alin.l din Legea 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara,
republicata (R\ cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- neeesitatea ~ioportunitatea cornpletarii domeniului public al comunei Socodor;
- prevederile art. 36 alin (2) lit (c) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, eu modificarile ~icompletarile ulterioare

Votul exprimat in unanimitate "pentru" de catre cei 10 consilieri prezenti la ~edin!a
din eei 11 in functie.

In temeiui art. 45 alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, eu modificarile ~i completarile ulterioare;

HOTARASTE:,

Art.1: Se aproba modifiearea ~i completarea inventarului bunurilor, care apartin domeniului
public al comunei Socodor, aprobat prin HCL nr. 38 din 25.09.2001 cu modificarile si
comletarile ulterioare, dupa cum urmeaza: dupa pozitia 112 se introduce doua nOlpozitii, cu
numerele 113 ~i114, cuprinzant doua terenuri, conform anexei de la prezenta hotarare.

Art.2: Prezenta hotarare se comunica prin intermediu1 secretarului Comunei Socodor , in
tennenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~i serviciului contabilitate/birou
agricol ~ise duce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei ~i pe pagina de internet
www.socodor.ro ~i se comunica eu Institutia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic ~i
Contencios Administrativ.

PRE~EDINTE DE ~EDINTA,
CONSILIER

NADABAN STELIAN TRAI

~ 1



~o
"0o
uo

1,1)

'Qi
C
::J
Eo
u
iii
,~:s
::J
Q.
::l
's
'c
tV
Eo
"0
c:e-
ftJ
Q..
('Q

tV
to..
ftJ
U
to..

.9
'i:
::Je
::J.c
:i
to..
('Q....
C
tV
>

.E
)('Q
N
ftJ

t
Q.
Eou
tV
11'1



EXTRAS DE CARTE FUNC
PENTRU INFORMARE
Oficiul de Cadastru !ji Publicitate Imobiliara ARAD
Biroul de Cadastru !ji Publicitate Imobiliara Chisineu-Cris

Imobil aflat sub incidenta art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Necunoscut
Adresa: jud Arad

Nr. CF vechi:5781

INr. Nr cadastral Suprafa~a* (mp) Observatii I Referinte~rt Nr.
Al Top: 3683/1 8.663

B. Partea II. Proprietari $i acte

Inscrler! privitoare la dreptul de proprietate $i alte drepturi reate I Referin~e

457 I 27/03/2001
Hotarare nr. 8, din 28/02/2001 ernis de Consiliul Local Socodor; i

·1~~1i~~E~lr~!n~~i:~~t::~~=~~'-===j
C. Partea III. SARCINI .

Inscrleri prlvind dezmembramintele dreptului de proprietate,
drepturi reale de garantie $i sarcini Referinte

.__NU ?'~!:J.I...__..... ...__ .__..._._ .._ ..__ .._.__ .__ ._ ..... ....._. .._......__ ..._ ...._...__ .......__..... ....._.__._ ....__. ..J

Document care contine date cu cerscter personal. protejate de prevederile Legii Pagina 1din 2



Carte Funciara Nr. 303190 Comuna/Ora~/Municipiu: Socodor---------------------------~~----·77--~~'Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral Suorafata (mp)* observatn / Referinte
Top: 3683/1 8.663

* Suprafata este deterrninata in planul de proiectie Stereo 70.

" ". >:,:'J)ETALlI:UNIARE.''IMOBIL'/::,:' ..: ,,:i':: ",

1~ Ge__·_am e_u_~_p_e_n_t_ru__a~_e_s_t_Jm_,_O_bi_J_n_u_a_~_p_$t_g_a_~_J~_'·_. ~1
Date referitoare la teren
Crt Categorie Intra suprarata Tarla Parcela Nr. topo Observatli I Referintefolosinta lViian (mp)

1 pasune - 8.663 - - 3683/1

Certific ca prezentul extras corespunde cu pozltllle in vigoare din cartea funcrara oriqinala, pastrata de acest
birou.
Prezentul extras de carte tunclara este valabil la autentificarea de catre notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum sl pentru dezbaterea succesiunilor. iar inforrnatiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.
S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanta interna or.182602/08-05-2017 in suma de 20. pentru serviciul de
publicitate irnoblliara cu codul or. 272.

Data solotionaril,
09-05-2017
Data ehberarii,

I j
-T0iJ5- 2017

Document care contine date cu cerecter personal, protejate de preveiietile Leqii Pagina 2 din 2
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Oficiul de Cadastru !ji Publicitate Imoblliara ARAD
Biroul de Cadastru $1Publicitate Imobiliara Chisineu-Cris

A. Partea I. Oescrierea imobilului
TERENIntravilan Nr. CF vechi:5769

Adresa: Loc. Socodor judo Arad

~~
Nr cadastral Suprafata* (mp) Observatli / ReferinteNr.

Al Top: 2050·2059; 6.462
2083·2101/16

B. Partea II. Proprietari ~i acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate !ji alte drepturi reale I Referinte

10340 I 02/05/2017
Act Administrativ nr. 48, din 28/04/2017 emis de eONSILlUL LOCAL SOCODOR; _j

]-B2 ~rJ~~_Ulare.drept de-PROPp\IETATE,dOb~_:~i~ ....~.:_~_~ege,cota a~_~~~.'~L'---"-Ai-~~:~~~~=~=:__~
L. ....L~.)__~~.~UN~_~<?.~.()DOR,elF: 351J330.domen iu privat __._._... ..._ .._.__..__ ..__.__........ ...1

C. Partea III. SARCINI •
Inscrieri privind dezmembramlntele dreptului de proprietate,

drepturi reaIe de garantie !ji sarcini Referinte

L. NU SUNT ._---_.__ __._-- _._. ._ ... __ .•__• • •• _•• •••• ~ •• __ ~_. • w,, __ • __ ~ ". " •__ ._._J

Document care coniine date cu cerecter personal, protejate de prevederile Legii Pagina 1din 2
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Carte Funciara Nr. 303196 Comune/Ores/tvtunicipiu: Socodor
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafata (mp)* Observatii / Referinte

Top: 2050-2059; 6.462
2083-2101/16 - .* Suprafata este determmata In pia nul de prorectre Stereo 70.

DETALII UNIARE IMOBIL

1,__: G_::_,€_o_m_e_t_'_id.pentttl arest imobil ou a fast oasita.

Date referitoare la teren
Crt Categorie Intra Suprafata Tarla Parcels Nr. topo observant / Referin~efolosinta r,rilan (mp)

1 curti DA 6.462 - - 2050-2059;
constructii 2083-

2101/16

Certific ca prezentul extras corespunde cu pozltlile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest
: birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de catre notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum ~i pentru dezbaterea succesiunilor, iar informattile prezentate sunt
susceptibile de oriee modifieare, in conditiile legii.
S-a achitat tariful de 60 RON, -Chitanta . a nr.182516/02-05-2017 in suma de 60, pentru serviciul de
publicitate irnoblliara eu codul nr. 21'_

Data solutlonarii, (
11·05-2017

Data eliberartt,_/_'-

Asiste

11 -O~- 2017

Document care coniine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Pagina 2 din 2



CONSILIUL LOCAL SO COD OR
Cod Fiscal: 3519330; Com una Socodor nr.l Cod Postal 317305,jude{ui Arad; Tel.+4 0257358 100;

Fax.+4 0257358112; e-mail: erimarw(ii)s()codor.ro, ,. socod()!laJgl1laiJ.col11;www.socodor.ra

..., ,..
PROIECT DE HOTARARE

numar: 2 din data: 08.05.2017
privind aprobarea completearii domeniului public al Comunei Socodor

Avand in vedere,
- expunerea de motive nr. 1274/02.05.2017 a Primarului Comunei Socodor;
- referatul de specialitate nr. 1275/02.05.2017 intocmit de catre compartimentul contabilitate si de
biroul agricol din cadrul Primariei Comunei Socodor prin care se propun modificari justificate la
"inventarul bunurilor care apartin domeniului public", cu anexa, care se ataseaza la hotarare;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
- prevederile Legii 213/1998, art. 8, alin.l, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- prevederile Hotararii Guvemului nr. 976/2002, privind atestarea domeniului public al judetului
Arad, precum si al municipiilor, oraselor ~icomunelor din judetul Arad, cu modificarile si
completarile ulterioare, Anexa nr.56 - Inventarul bunurilor, care apart-in domeniului public al

\,_i Comunei Socodor.judetul Arad;
- prevederile art.27 alin.l din Legea 711996 privind cadastrul ~i publicitatea imobiliara, republicata
(R\ cu modificarile si completarile ulterioare;
- necesitatea ~ioportunitatea completarii domeniului public al comunei Socodor;
- prevederile art. 36 alin (2) lit (c) din Legea 21512001 privind administratia publica local a,
republicata, cu modificarile ~icompletarile ulterioare

In temeiul art. 45 alin (3) din Legea nr.215/200 1 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

HOTARASTE:.
Art.1: Se aproba rnodificarea si completarea inventarului bunurilor, care apartin domeniului public
al comunei Socodor, aprobat prin HCL nr. 38 din 25.09.2001 cu rnodificarile ~icornletarile
ulterioare, dupa cum urmeaza: dupa pozitia 112 se introduce doua noi pozitii, cu numerele 113 ~i 114,
cuprinzant doua terenuri, conform anexei de la prezenta hotarare.

Art.2: Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor , in termenul
prevazut de lege, prirnarului comunei Socodor ~i serviciului contabilitatelbirou agricol si se duce la
cunostinta publica prin afisare Ia sediul primariei ~i pe pagina de internet www.socodor.ro ~i se
comunica cu Institutia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic ~i
Contencios Administrativ.

Avizat,



COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 351.9330; Comuna Socodo, nr.: Cod Postal 31.7305, judeful A'od, Tel.+4 0257 3581.00;

Fax.+4 0257 358 112; e-mail: primaria@socodor.ro, ; socodor@qmail.com; www.socodor.ro

.. Nr. fnreg;strare: 1274 din 02 .05.2017

CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
Expunere de motive pentru Proiectul de Hotarare

privind compJetarea domeniului public

Subsemnatul JURA lOAN OIMITRIE primar al Comunei Socodor,

prezint expunerea de motive cu privire la proiectului de hotarare referitor la aprobarea

completarii domeniului public al Comunei Socodor.

Avand in vedere prevederile Legii numaru' 2013/1998 privind proprietatea publica !?i

regimul juridic al acesteia, prevederile Hotararii Guvernului, numarul 976/2002, privind

atestarea domeniului public al judetului Arad, precum !?ial municipiilor, oraselor sl

comunelor din judetul Arad, cu modltlcarlle ~i completarile ulterioare, Anexa nr.S6 ~

Inventarul bunurilor, care apartin domeniului public al Comunei Socodor, judetul Arad, ~i

instructiunile prevazute in ghidurile de finantare pentru PNOR 2014-2010 ~i celelalte

programe de funantare, propunem completarea domeniului public al comunei Socodor,

cu doua noi pozilii, dupa cum urmeaza:

- pozitia 113, teren destinat pentru constructie loc de agrement prin amenajare

balta ~i teren imprejmuitor, situat in intravilanul comunei Socodor, nr. FN,langa cimitirul

Romano-Catolic in suprafata de 8.663 mp., CF 303190, Top 3683/1, cu 0 valoare de

38.900 lei;

- pozitia 114, teren destinat pentru depozitarea gunoiului de grajd ~i construirea

unei statii de de compostare, ambalare I peletizare a gunoiului de grajd, situat in

extravilanul comunei Socodor, nr. FN,parcela "Ritisel" in suprafata de 6462 mp, CF

303196,Top 2050-2059;2083-2101/16, cu 0 valoare de 17.820 lei.



COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,judelul Arad, TeL+40157358100;

Fax.+4 0257358112; e-mail: nrimaria(ii)socodor.ro, ; sl1u;dor(ii'gmaiJ.conJ; www.socodor.ro

Nr. inregistrare: 1275 din 02.05.2017

REFERAT
Privind completarea domeniului public al Comunei Socodor

Subsemnatii Crisan Gheorghe ~i Pascutiu Gheorghe Florin, in calitate de membru in
echipa de implementare a proiectelor cu finantare nerambursabila, derulate de comuna
Socodor ~i mebrii in comisia de iventarierea a bunurilor care fae parte din domeniul public al
Comunei Socodor, tinand cont de prevederile Legii numarul 2013/1998 privind proprietatea
publica ~i regimul juridic al acesteia, cu moficiarile ulterioare, prevederile Hotararii
Guvernului, numarul 976/2002, privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum
si a1 municipiilor, oraselor ~i eomunelor din judetul Arad, cu modificarile si completarile
ulterioare, Anexa nr.56 - Inventarul bunurilor, care apartin domeniului public al Comunei
Socodor, judetul Arad, ~i instructiunile prevazute in ghidurile de finantare pentru PNDR
2014-2010 ~i celelalte programe de funantare, propunem completarea domeniului public al
comunei Socodor, cu doua noi pozitii, dupa cum urmeaza:

- pozitia 113, teren destinat pentru constructie loc de agrement prin amenajare balta ~i
teren imprejmuitor, situat in intravilanul comunei Socodor, nr. FN,langa cimitirul Romano-
Catolic in suprafata de 8.663 mp., CF 303190, Top 3683/1, cu 0 valoare de 38.900 lei;

- pozitla 114, teren destinat pentru depozitarea gunoiului de grajd ~i eonstruirea unei
statii de de eompostare, ambalare I peletizare a gunoiului de grajd, situat in extravilanul
cornunei Socodor, nr. FN,parcela "Ritisel" in suprafata de 6462 mp, CF 303196,Top 2050-
2059;2083-2101116, cu 0 valoare de 17.820 lei.



CONSILIUL LOCAL SO COD OR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.I Cod Postal 317305,jude,ui Arad, TeL+4 0257358100;

Fax.+4 0257358 Il2; e-mail: primtlria(iVsocodor.ro, ,. socodor(iiigmaiLcollt; www.socodor.ro

Comisia pentru programe de dezvoltare economico -sociale, buget-flnante,

administrarea domeniului public ~i privat al comunei , agricultura, gospodarie

comunala, protectia mediului, servicii si comert. ,.

RAPORT

Membrii comisiei intruniti in sedinta din data de 11.05.2017,
Luand in dlscutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea
completarll domeniului public al Comunei Socodor,

in urma dlscutilor purtate, a parerilor exprimate, rnentionate in procesul
verbal al sedintel, in unanimitate

AVIZEAZA. FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de primarul Comunei Socodor cu privire la aprobarea
completarii domeniului public al Comunei Socodor.

PRE SECRETAR

NAoAsAN STELIAN TRAIAN

~



CONSILIUL LOCAL SO COD OR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.I Cod Postal 317305,judeful Arad, TeL+4 0257 358100;

Fax.+4 0257358112; e-maiJ:_primaria(ii)socod(lr.ro, ; socodor(ii'gmaiJ.c()m: www.socodor.ro

.., "HOTARAREA Nr.52
din 11 mai 2017

privind insu~irea variantei finale a proiectului de steag a comunei Socodor

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR iNTRUNIT iN ~EDINTA
EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 MAl. 2017
Avand in vedere,
- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, integistrata cu nr.1351105.05.2017;
- referatul de specialitate inregistrat sub nr.1352/05.05.2017;
- vaz§.nd procesul verbal nr. 1080110.04.2017 din care rezulta ca s-a indeplinit procedura
dezbaterii ~i consultarii cetatenilor privind afisarea proiectului de steag la sediul consiliului

. local, afisare care a avut Ioc in ziua de 10.04.2017.
- prevederile Legii nr.141 12015 privind arborarea ~ifolosirea de catre unitatile administrativ
teritoriale a steagurilor proprii;
- prevederile art. 36 alin (1) ~i alin.(9) din Legea 21512001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare.

Votul exprimat in unanimitate de catre cei 10 consilieri prezenti la sedinta din cei 11
in functie.
in tem~iul prevederilor art. 45 alin. (I), art.l l S alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare,

HOTARASTE:,

Art.1: Se insuseste varianta finala a proiectului de steag a comunei Socodor, judetul Arad,
conform anexei nr.I care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Se aproba explicatia heraldica a culorilor si simbolurilor conform anexei nr.2 la
prezenta hotarare.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~i Comisiei Nationale de Heraldica,
Genealogie ~i Sigilografie din cadrul Academiei Romane si la Ministerul Dezvoltarii
Regionale Adrninistratiei Publice ~i Fondurilor Europene .se duce la cunostinta publica prin
afisare la sediul primariei ~ipe pagina de internet www.socodor.ro si se comunica cu Institutia
prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic si Contencios Administrativ.

SECRETAR,
:t- ONTRAS

4S
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Anexa nr.2

Consiliul Local al comunei Socodor
Judetul Arad

"STEAGUL COMUNEI SOCODOR"
Descrierea ~i semnlflcatiile elementelor insumate ale steagului

Comunei Socodor, din judetul Arad

Descrierea heraldicii a steagului:
Steagul Cornunei Socodor este format conform anexei nr.l, dintr-o panza

dreptunghiulara cu proportia lntre latimea ~i lungimea steagului de 2/3, format cu camp
taiat, avand partea superioara de culoare albastra, iar cea inferioara galbena, cu sterna
localitati trecand peste taiere. In partea de sus este inscriptionat statutul localitati
"COMUNA" cu litere de culoarea galbena, iar jos denurnirea "SOCODOR" cu litere de
culoare albastra.

Steagul se fixeaza pe hampa in partea stanga, pe latime.

Semnificatiile elernentelor si a culorilor din steag;
Descrierea sternei
Sterna cornunei Soc odor se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile

rotunjite, scartelat.
In partea superioara, in camp albastru, se afla un cerb lopatar de argint.
in partea superioara, in camp rosu, se afla 0 crenguta cu floare de soc si 5 frunze,

totul de aur.
In partea inferioara, in camp rosu, se afla 0 varza de aur.
In partea inferioara, in camp albastru, se afla un caduceu de argint flancat de doua

spice de grau de aur.
Scutul este tirnbrat de 0 coroana murala de argint cu un turn crenelat.
Semniflcatiile elementelor insumate
Cerbul lopatar reprezinta bogatia cinegetica a zonei.
Floarea de soc da denumirea localitatii.
Varza si spicele de grau simbolizeaza principalele ocupatii de baza ale locuitorilor,

legumicultura si agricultura.
Cadueeul semnifica faptul ea este 0 localitate de frontiera, aflandu-se la 12 km de

granita cu Ungaria.
Coroana murala cu un turn crenelat semnifica faptul ca localitatea are rangul de

comuns.
Culoarea albastra (sau azur) - reprezinta apa dar si aerul si simbolizeaza blandetea

frumusetea, nobletea si buna credinta.
't ,~ ,

Culoarea galbena (sau aurul) - reprezinta pamantul, este sirnbolul fortei ~ibogatiei,
Reprezinta ~i bogatia si holdele aurii de grau din timpul verii.

Presedinte de sedinta,
Nadaban Stelian Traian



CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comumi Socodor nr.! Cod Postal 317305,jude{ul Arad, TeL+4 0257358100;

Fax.+40257358 J 12; e-mail: urimaria(iilsocodur.ro, ; sucodoif!j/g,nrail.com;www.socodor.ro
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PROIECT DE HOTARARE
numar: 3 din data: 08.05.2017

privind insuslrea variantei finale a proiectului de steag a comunei Socodor

CONSILIUL LOCALAL COMUNEI SOC()DOR INTRUNIT IN ~EDINTA
EXTRAORDINARA. LA DATA DE 11 MAl 2017
Avand in vedere,
- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, integistrata cu nr.l351/05.05.2017;
- referatul de specialitate mregistrat sub nr.l352/05.05.2017;
- vazand procesul verbal nr. 1080/10.04.2017 din care rezulta cii s-a indeplinit procedura dezbaterii si
consultarii cetatenilor privind afisarea proiectului de steag la sediul consiliului local, afisare care a
avut loc in ziua de 10.04.2017.
- prevederile Legii nr.141/20 15 privind arborarea ~i folosirea de catre unitatile administrativ
teritoriale a steagurilor proprii;
- prevederile art. 36 alin (1) ~i alin.(9) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art.l15 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind
adrninistratia publica local a, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare,

HOTARAsTE:,

Art.I: Se insuseste varianta finals a proiectului de steag a comunei Socodor, judetul Arad, conform
anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Se aproba explicatia heraldica a culorilor ~i simbolurilor conform anexei nr.2 la prezenta
hotarare.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor , in tennenul
prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~i Comisiei Nationale de Heraldica, Genealogie ~i
Sigilografie din cadrul Academiei Romane si la Ministerul Dezvoltarii Regionale Adrninistratiei
Publice ~i Fondurilor Europene ,se duce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei ~i pe
pagina de internet www.socodor.ro si se comunica cu Institutia prefectului-Judetul Arad, Serviciul
Juridic si Contencios Administrativ.

(
Avizat,

Secretar,



COMUNA SOCODOR
" .

Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,judqul Arad, TeL+4 Oi57 358100;
Fax.+4 0257358112; e-mail: primaria@socodor.ro, ; socotlol'(ii)gmaiLconl; www.socodor.ro

Nr. 1351 din 05 mai 2017

- EXPUNERE DE MOTIVE -

Protect de Hotarare privind Insuslrea variantei finale a steagulul comunei
Socodor

In eforturile de constituire a identitatii comunei Socodor, un prim pas este
realizarea drapelului localitatii, acesta fiind blazonul si cartea de vizita a oamenilor ce
convietuiesc pe aceste meleaguri. Astfel se considera necesara intocmirea documentatie
pentru realizarea drapelului comunei Socodor fiind considerat 0 expresie a unitatii de
gandire si vointa a unei colectivitati, devenind un simbol pentru aceasta.

La data de 11 iunie 2015, Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr.141, care
reglementeaza conditiile privind aprobarea, arborarea ~i folosirea de catre unitatile
administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, ea simbollocal.

In conditiile aeestei legi, fiecare unitate administrativ-teritoriala poate supune
aprobarii Guvernului drapelul propriu ~i unie pe baza hotararii autoritatii deliberative.
Forma ~i dimensiunile drapelului unitatii administrativ-teritoriale sunt cele stabilite, in
conditiile legii, pentru drapelul Romaniei. Culoarea si insemnele distinctive ale
drapelelor unitatilor administrativ-teritoriale nu pot aduce atingere simbolurilor nationale
~i nu pot contine simboluri nationale ale altor state. Pe drapelele unitatilor administrativ-
teritoriale pot fi reproduse si stemele acestora, aprobate conform legii, precum ~l

denumirile acestora in formatul comuna/oras/municipiu, dupa caz, judetul ~l

Romania.

Cu referire la cele mentionate mai sus, supun spre aprobare Consiliului Local al Comunei
Socodor Proiectul de Hotarare privind insi~irea variantei finale a steagului comunei
Socodor.



COMtJNA SOCOlJOR
'. .

. Cod Fiscal: 3519330 ; Comuna Socodor nr.I Cod P(isttil 317305,jude(ui Arad, TeL+4 O~57 358 ioo;
Fax. +4 0257358 112; e-mail: primaria@socQdor.ro. ; s()codor(ii'igmail.co1n; www.socodor.ro

Nr. 1352/05 mai 2017

RAPORT DE' SPECIALITATE

privind insu~irea variantei finale a proiectului de steag a comunei

Socodor

Legea nr.141 /20 15 reglementeaza conditiile privind aprobarea, arborarea
~i folosirea de catre unitatile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, ca
simbollocal.

In conditiile acestei legi, fiecare unitate administrativ-teritoriala poate
supune aprobarii Guvernului drapelul propriu si unic pe baza hotararii
autoritatii deliberative. Forma ~i dimensiunile drapelului unitatii administrativ-
teritoriale sunt cele stabilite, in conditiile legii, pentru drapelul Rornaniei.
Culoarea si insemnele distinctive ale drapelelor unitatilor administrativ-
teritoriale nu pot aduce atingere simbolurilor nationale si nu pot contine
simboluri nationale ale altor state. Pe drapelele unitatilor administrativ-
teritoriale pot fi reproduse si stemele acestora, aprobate conform legii, precum si
denumirile acestora in formatul comuna/oras/municipiu, dupa caz, judetul si
Romania.

Drapelul propriu al unitatii administrative-teritoriale va putea fi folosit ~i
cu prilejul unor manifestari de interes local, precum si in cadrul actiunilor
protocolare sau festive, in conditiile Legii nr.l41120 15, cu modificarile si
completarile ulterioare. Acesta nu poate depasi in dimensiuni si numar de
exemplare drapelul Romaniei si drapelul Uniunii Europene, urmand a fi
amp1asat la acelasi nivel cu acestea.

Descrierea heraldici a steagului:
Steagul Comunei Socodor este format conform anexei nr.l, dintr-o panza

dreptunghiulara cu proportia intre Iatimea ~i lungimea steagului de 2/3, format
cu camp taiat, avand partea superioara de culoare albastra, iar cea inferioara
galbena, cu sterna localitati trecand peste taiere. In partea de sus este
inscriptionat statutul localitati "COMUNA" cu litere de culoarea galbena, iar
jos denumirea "SOCODOR" cu litere de culoare albastra.

Steagul se fixeaza pe hampa in partea stanga, pe latime,
Semnificatiile elementelor ~ia culorilor din steag;
Descrierea stemei
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': C()MUNA SOCOD()R ..
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Sterna eomunei Soeodor se eompune dintr ..un seut triunghiular eu
marginile rotunjite, scartelat.

In partea superioara, In camp albastru, se afla un eerb lopatar de argint.
In partea superioara, III camp rosu, se afla 0 crenguta eu floare de soc ~i 5

frunze, totul de aur.
In partea inferioara, in camp rosu, se afla 0 varza de aur.
In partea inferioara, in camp albastru, se afla un cadueeu de argint flaneat

de doua spice de grau de aur.
Seutul este timbrat de 0 coroana murals de argint eu un tum crenelat.
Semnificatiile elementelor insumate
Cerbul lopatar reprezinta bogatia cinegetica a zonei.

':,~<,,) Floarea de soc da denumirea localitatii.
..Varza ~i spieele de grau simbolizeaza prineipalele ocupatii de baza ale

locuitorilor, legumicultura ~iagricultura.
Cadueeul semnifica faptul di este 0 localitate de frontiera, aflandu-se la

12 km de granita eu Ungaria.
Coroana murala eu un tum erenelat semnifica faptul ea loealitatea are

rangul de comuns.
Culoarea alb astra (sau azur) - reprezinta apa dar si aerul ~isimbolizeaza

blandetea frumusetea, nobletea si buna credinta.
Culoarea galbena (sau aurul) - reprezinta pamantul, este simbolul fortei

si bogatiei. Reprezinta si bogatia si holdele aurii de grau din timpul verii.
Proiectul de hotarare indeplineste cerintele de neeesitate si oportunitate

pentru a fi inaintat spre aprobare Consiliului local.
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CONSILIUL LOCAL SOCODOR··
. . Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.I Cod Postal 317305,judeful Arad, TeL+4 0257358100,'

Fax.+4 0257358.112; e-mail: prUn«rip@so(!odor.ro. ; socodm(iVgmail.com; www.socodor.ro

Comisia pentru admlnistratie public locala, [urtdica, apararea ordinii ~ilini~ti

pubJice a drepturilor cetatenllor

RAPORT

Membrii eomisiei intruniti in sedinta din data de 11.05.2017,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de botiirare privind insu~irea variantei
finale a proiectului de steag a comunei Socodor,

- In urma discutilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate in procesul
verbal al sedintei, in unanimitate

AVIZEAZA FAVORABlL

Proieetul de hotarare, initiat de primarul Comunei Soeodor eu privire la aprobarea
insu~irea variantei finale a proiectului de steag a comunei Socodor.

PRESEDINTELE COMISIEI, SECRETAR

TAP01.WMITRIE lOAN

{qW; LJ,



CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l CodPostal 317305,judeiul Arad, Tel.+4 0257358100;

Fax.+4 0257358111; e-mail: primaria(a1~oc~dor.rv,; .~ocotfm@gmall.com;www.socodor.ro

W ' . A .

HOTARAREA Nr.53
din .If mai 2017

privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare
de 1.809.600 lei ,in vederea garantarti obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.809.600

lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "Modernizare
strizi in comuna Socodor, judetul Arad"

CO'NSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR iNTRUNIT iN ~EDINTA
EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 MAl 2017
Avand in vedere,
- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, integistrata cu nr.1420/10.05.2017;
- referatul de specialitate inregistrat sub nr.1421110.05.2017;
- prevederile art.4 =avansuri din contractul de finantare nr.C 0720RNOOOl15502000011 30.12.2016
incheiat intre AFIR ~iComuna Socodor;
- prevederile actului aditional nr.l la contractul de finantare nr.C OnORNOOOl150200001l
30.12.2016 incheiat intre AFIR si Comuna Socodor;
- prevederile art.6J alin(l) din Legea nr.273/2016 privind finantele pub lice locale, cu modificarile
~icompletarile ulterioare;
- prevederile art. 36 alin (4) lit.b) din Legea 215/2001 privind administratia publica local a,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare.

Votul exprimat in unanimitate de catre cei 10 consilieri prezenti Ja sedinta din cei II in
functie.
In t~eiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.b), art. I 15 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 21512001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare,

HOTARAsTE:,

Art.l: Se aproba solicitarea unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de
1.809.600 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.809.600 lei din
fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "Modernizare strazi in comuna
Socodor, judetul Arad" in localitatea Socodor, com.Socodor, jud.Arad, in baza contractului de
finantare nerambursabila nr. C0720RN00011550200001/30.l2.2016 in favoarea Agentiei pentru
Finantarea Investitiilor Rurale., ,

Art.2: Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor , in termenul
prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~i FNGCIMM SA IFN ,se duce la cunostinta
publica prin afisare la sediul primariei si pe pagina de internet www.socodor.ro ~j se comunica cu
Institutia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic si Contencios Administrativ.
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C1.1 -SM 7.2

.: CONTRACTDE FINANTARE. ... I ~ ~.2Jdf)Nr. C0720RN00011550200001 ..~.c: .

PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABll iN CONDITIILE

PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU DEZVOLTARERURAIA

Intre:
AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE - Romania, cu sediul in str.
$tirbei Voda, nr 43, sector 1, Bucure~ti, TeI.021-402.27.50 / Fax: 021-315.67.79;
email: cab inet @ afir. i n f 0 I reprezentata legal de POPESCU David Eugen, in
functta de Director General, prin mandatar BUCATARU lullan - Director General
Adjunct al Centrului Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 5 Vest in calitate
de Autoritate Contractanta, pe de 0 parte,
~i
COMUNA SOCODOR, Cod fiscal 3519330, cu sediul in localitatea Socodor, nr. 1,
comuna Socodor, [udetul Arad, cod postal 317305, tel: 0257358100 I 0744594476,
fax: 0257358112, e-mail: socodor@gmail.com, cod R0249664950, reprezentata prin
loan Dimitrie Jura in functla de primar, identificat prin B.I / C.I / PASS seria AR nr.
484942, CNP 1660830!)21871 in calitate de Beneficiar pe de alta parte,

~ j.
;..~ !

\.".,~,,~:.~.}

s-a convenit incheierea prezentului Contract de Ftnantare pentru acordarea ajutorului
/inanciar nerambursabil pe baza Cererii de flnantare nr. F0720RN00011550200001 in
urrnatoarele conditii: .

Articolul1- Obiectul Contractului
1{1} Obiectul acestui Contract 11 repreztnta acordarea finantarii nerambursabile de
catre Autoritatea Contractanta, pentru punerea in aplicare a Cererii de finantare nr.
F0720RN00011550200001 pentru Proiectul: IIModernizare strazi In comuna Socodor,
judetul Arad".
1(2) Beneficiarului i se va aeorda flnantarea nerambursablla in termenii ~j conditiile
stabilite In acest Contract, care este constituit din Contractu I de Flnantare $i anexele
acestuia, pe care Beneficiarul declara ca Ie cunoaste ~iIe accepta.
Cererea de flnantare depusa de beneficiar, tmpreuna cu toate documentele anexate
acesteia, rezultata in urma verlftcarilor, modlficaritor ~i completarilor efectuate pe
parcursul etapelor de evaluare ~i selectle, face parte lntegranta din contracx.·..g;. ~Fi..-o~
obligatorie pentru beneficiar pe intreaga perloada de valabilitate a cq~ 11~ .~.
prevazuta la art. 2(6). . ;; ~ ," \",~--------------~--~----~----~~~~~~~--~--~-------~~~~;~~~~~:~Agentia pentru Finantarea lnvestltlllor Rurale - Centrul Regional pentru Finantarea Investi~iitor Rura IJ~

300699; nmi~oara; Calea Buzia~ului llA; Timi$; Tel.: 0256 250 200; Fax: 0256 250 209 ~ ,#,j
E-mail: crfirStimisoara@afir.info;web: www.afir.madr.ro ~~~()\:~~~.,..~ii-

---::J.



·..C~ntract cfe··Flnantaren/COi20R~O:O()l1SS~200001
Agen~iapentru Finantarea Investltillor Rurale

Bugetul lndlcatlv din cererea .de flnantare I sau bugetul rezultat tn urrna .aviiarii
Proiectului Tehnic (dupa caz) devine Anexa Iliia prezentul Contract. .
1(3) Beneficiarul accepts flnantarea nerambursabila ~ise angajeaza sa Implernenteze

. prolectul pe propria raspundere, in conformttate cu prevederile cuprinse in prezentul
Contract ~icu leglslatla natlonala ~i cornunitara in vigoare. Pe perioada de valabilitate a
contractulul beneftclarul trebule sa-~i· respects toate angajamentele asumate :prln
docurnentele depuse in vederea obtinerf alutorului financiar nerambursabil. .
1(4) in sltuatla in care comuna nu este membra a unei ADI de utilitate publica,
infiintata pentru asigurarea operaru serviciului de apatapa uzata, cornuna, poate opta
la finalizarea investitiei, cedarea operarf serviciului catre Operatorul Regional, dupa
in~tiintarea ~i acordul prealabil al AFIR. Prin acordul partilor Operatorul Regional, va
prelua operarea Investlttel cu toate obllgatitle contractuale ale beneficiarului FEADR,ce
derlva din contractul de flnantare, iar beneficiarul va ramane raspunzator in fata AFIR.
1(5) in situatia in care comuna cedeaza serviciul de apa/apa uzata Operatorului
Regional, aceasta (comuna) trebuie sa se asigure ca respecta reglementarile comunitare
referitoare la ajutorul de stat In domeniul servlclilor de interes economic general
conform prevederilor Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind
aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind functlonarea Uniunii Europene
in cazul ajutoarelor de stat sub forma de compensatf pentru obligatia de serviciu public
acordate anumitor intreprinderi carora le-a fost lncredintata presta rea unui serviciu de
interes economic general.

Artlcolu! 2 - Ourata de valabilitate a contractu lui.
Durata de executle, implementare sl monitorizare a proiectului.
2(1) Durata de valabilitate a contractului cuprinde durata de executie ~iimplementare a
prolectulul, la care se adauga durata de monitorizare a proiectului.
Durata de executie, respectiv durata de valabilitate a prezentului contract incepe la
data semnarii acestuia de catre ambele parti.
Durata de implementare a proiectului reprezinta durata de realizare a investltlei,
inclusiv derularea procedurilor de achlzitf ~i reprezinta termenul limita pana la care
beneficiarul poate depune ultima cerere de plata.
Durata de executle a Contractului de Hnantare cuprinde durata de realizare a Investitlei
~i Irnplementare a proiectului la care se adauga termenul de maxim 90 de zile
calendaristice pentru efectuarea ultimei plati.
2(2) Durata de executie poate fi de maximum 36 luni de la data sernnarf contractului
de finantare In cazul investltiel coflnantate din FEADR ce deruleaza achlzltil cu
constructlt-rnonta].
2(3) Durata de executie poate f de maxim 24 de luni pentru Investititle in achlzltli
simple fara leasing financiar.
2(4) Durata de executie prevazuta la alin. (2) ~i (3) poate fi prelungita cu maximum 6
luni, cu acordul prealabil al AFIR ~i cu aplicarea penahtattlor prevazute la art.12(2) din
Anexa I - Prevederi Generale la contractul de finantare ..
2(5) Durata de executie prevazuta la alin. (2) - (3) se suspends, In sltuatia in C~~~!,:!;J;

parcursul trnplementarii proiectului se impune obtlnerea, din motive

Agentia pentru Ffnantarea Investitiilor Rurale - Centrul Regional pentru Investitiilor Rurale ." .......,,7'>
300699; Tlmisnara; Calea 8ulla~ului llA; Timi~;TeL:0256 250 200; Fax:0256250209

E-mail:crfirStimisoara@afir.info;web: www.afir.madr.ro



.Contract d~ Flnantare nr. C0720RNOOO115S0200001

Agent!a pentru Finan,area Investi,ii1or Rurale

beneftclarulul; 'de avlze/acordurl/autorizatli, dupa caz, pentru pertoada de tlmp
necesara obtlnerf acestora.
2(6) .Durata de valabilitate a contractului de flnantare cuprlnde durata de executle a
contractulul la care se adauga durata de monitorlzare de 5 ani de la data ultimei plati
efectuata de Autoritatea Contractanta .

. 2(7) In cazuri temeinic justificate, conform art 8(3) din Anexa I Prevederi generale,
partile pot conveni prin Act Adttlonal, ulterior efectuaril ultimei plati, prelungirea
duratei de monitorizare a contractului de flnantare.

Articolul 3 - Valoarea Contractului
3(1) Valoarea totala eligibila a Proiectului care face obiectul finantarii nerambursabile
de catre Autoritatea Contractanta este de maximum 4.524.000
(patrumilioanecincisutedouazeci$ipatrumii) lei echivalentul a maximum 1.000.000
(unmilion) euro, cu 0 intensitate a sprijinului de pana la maximum 100%.
3{2} Autoritatea Contractanta se angajeaza sa acorde 0 flnantare nerarnbursablla de
maximum 4.524.000 (patrumilioahecincisutedouazeci$ipatrumii) lei echivalentul a
maximum 1.000.000 (unmilion) euro.
3(3) Cursul de schimb euro-Iei utilizat la calculul echivalentului in lei al valorilor
mentlonate la alineatele (1) ~i (2) din prezentu! artlcol, precum sl al sumelor platibile
beneficiarului In cadrul prezentului contract, este cursul stabilit de Banca Centrals
Europeana, publicat pe pagina web a Bancii Centrale Europene
http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului in cursul carula
este luata Decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil, respectiv a anului
incheierii prezentului Contract de Finantare .
3(4) Suma finala acordata Beneficiarului se va stabili in conformitate cu prevederile
art. 15 din Anexa Iia prezentul contract.

Articolul4 - Avansuri
4(1) Beneficiarul poate solicita avans la data depunerii Cererii de flnantare sau pana la
data depunerii primului dosar al cererii de plata la Autoritatea Contractanta.
4(2) Avansul se acorda conform prevederilor Regulamentului Consiliului 1305/2013
privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurala (FEADR) ~i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al
Consiliului, cu rnodiflcarile ~i completarile ulterioare, ~i, respectiv, ale leglslatlet
natlonale In vigoare.
4(3) Autoritatea Contractanta poate sa acorde beneficiarului public / privat un
avans de maximum 1.809.600 [unrntllenoptsutencuamilsasesute] lei ~i care nu
depaseste 50% (conform legislatlel aplicabile in vigoare) din valoarea eligibila
nerabursabila tnscrtsa la Articolul3 alineatul 2.
4(4) Beneficiarul poate primi valoarea avansului numai dupa avizarea tuturor
achizitiilor publice de catre Autoritatea Contractanta.
4(5) Beneficiarul este obligat sa depuna 0 garantle flnanclara, care sa acop
sollcltata in avans in procent de 100%, ellberata de 0 instltutie flnanciara ba~~~~~
nebancara inscrisa in registrul special al Bancii Natlonale a Rornaniel sau
societate de aslgurar], reglernentata de leglslatia nattonala in domenlu

Agen~ia pentru Fioantarea Investitiilor pentru Finanlarea
300699; Timl~oara; Calea Buzla~ului llA; Timi~; Tel.: 0256 Z50 200; Fax: 0256 250209
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avansulul acordat se justifica de catre beneficlar pe baza de documente justificative
..conform certntelor Autoritatf Contractante prezentate in lnstructiuni de plata, pana la
expirarea duratei maxime de implementare a proiectului prevszuta in contractul de
ftnantare, respectiv la data autortzartl ultimei transe de plata.
Garantia flnanclara se depune odata cu Dosarul Cererii de Plata a avansului ~i trebuie sa
fie la dlspozltia AFIR pentru 0 perloada de timp mai mare cu 15 zile calendaristice fata
de durata de executie a contractului ~ieste ellberata in cazul in care AFIR constata ca
valoarea cheltulelrlor declarate eligibile, care corespund contributiel financiare a
Uniunii Europene ~icontrlbutlel publice nationale pentru investitii, depaseste valoarea
avansului.
in cazul nejustifidirii avansurilor la termenul prevazut mai sus, recuperarea sumelor de
catre AFIR se face cu perceperea dobanzllor ~i penalitatilor de tntarzlere existente
pentru creante bugetare, calculate pentru perioada de cand s-a acordat avansul ~i pana
in momentul recuperar!i.

Articolul 5- Modalitatea de plata
5 {1} Beneficiarul va intocmi rapoarte tehnice ~i financiare pentru a fundamenta cererile
de plata in conformitate cu lnstructiunile de plata, Anexa V la prezentul contract.
5(2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plata autorizate de Agentie depuse de
beneficiari ~i lnsotite de documente justificative. Autorizarea cererilor de plata se face
in urma verificarf documentelor justificative prezentate de beneficiar conform
certntelor Autoritatii Contractante prezentate in lnstructiuni de plata, Anexa V la
prezentul contract. Autorizarea cererilor de plata poate f Invalldata ulterior prin
constatarea de nereguli.
5(3) Beneficiarul poate opta pentru plata finantarii nerambursabile in maximum cinti
transe.
5(4) Avansul nu reprezinta transa de plata.

Articolul 6 - Dispozitii de plata
6(1) Plata se va efectua pe baza declaratiilor de cheltuieli ~ia rapoartelor de executie
facute de beneficiar in conformitate cu Anexa V -Instructiuni de plata.
6(2) Platile se vor efectua in lei in urrnatorul cont:
Nurnar cont IBAN: R007TREZ02221A433l0QXXXX

R019TREZ02221A480401XXXX
R063TREZ02221A480402XXXX,
ROlOTREZ0222 lA480403XXXX

Titular cont: COMUNA SOCODOR,JUD. ARAD
denumirea si adresa Bancii sau Trezoreriei de Stat: DGRFP Tlmlseara, Serviciul
Trezorerie orasulul Chi~ineu Cri~, str. Garii, nr.1A, localitatea Chi~ineu Cri$, judo Arad.
6(3) Pentru rambursarea ftecarel transe de plata, termenul limita de efectuare a
acesteia este de maxim 90 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de plata
conforme.

Agentia pentru finantarea lnvestitiilor Rurale - centrul Regional pentru Finantarea Investitii!Of I\Ur~lle~,'Ii~
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Articoful7 - Ariexe
.Urmatoarele documente sunt anexate la prezentul Contract ~i sunt parte integranta a
acestuia, avand aceeasi forta juridica:
Anexa I Prevederi Generale
Anexa II Materiale ~i activitati de informare de tip publicitar
Anexa III Bugetul indicativ ~iptanul financiar
Anexa IV lnstructlunl privind achlzltille publice pentru beneficiarii PNDR
Anexa V lnstructtuni de plata

Articolul8 - Dispozilii legale
8(1) Prezentul contract obliga partile sa respecte intocmai ~i cu buna credinta fiecare
dlspozitle a acestuia in conformitate cu principiul obligativitatii contractu lui tntre partile
contractante in temeiul articolului 1270 din Codul civil si regtementarilor in vigoare.
8(2) Prezentul contract are natura administrativa in condlttlle dlspozttiilor legale
aplicablle in materie de contenci.os administrativ, fiind incheiat in doua exemplare
originale, in limba Romana, un original fiind pentru Autoritatea Contractanta ~i un
original pentru Beneficiar.
8(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu.
8(4} Acest contract intra in vigoare la data ultimei sernnaturt rnentionate in contract.
8(5) Datele beneficiarilor vor fi facute publice in conformitate cu REGULAMENTUl (UE)
NR. 1306/2013 din 17 decembrie 2013 privind finantarea, gestionarea ~i monitorizarea
politlcil agricole comune ~i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (eE) nr.
165/94, (CEl nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 ~i(CE) nr. 485/2008 ale
Consiliului ~i pot f prelucrate de catre organisme de audit ~i de investigare ale
Comunltatllcr sau ale statelor membre, in vederea protejarll intereselor financiare ale
Cornurutatilor.
In cazul datelor cu caracter personal, Informatlile sunt puse la dlspozttie in conformitate
cu cerintele Directivei 95/46/CE, iar beneficiarii sunt lnformati cu privire la drepturile
lor In calitate de persoane vizate in temeiul respectivei directive ~i cu privire la
procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi.
8(6) Beneficiarul va pune la dlspozltia autoritatll ccntractante, la solicitarea acesteia
lista cu preturlle tuturor masinllor, utilajelor ~i echipamentelor specializate
achizitionate din surse proprii, pentru a fi folosite de AFIR in scop statistic, dad nu
exlsta interdlctle in contractele incheiate de beneficiar ~i furnizorii acestor bunuri.

Articolul 9 - Notificari $i Comunidiri
9(1) Orice comunicare sau notificare adresata de una din parti celeilalte, va fi socotita
ca valabil lndeplinita daca este transmlsa la adresa/sediul prevazut in partea
introductiva a prezentului contract.
9(2) in cazul in care notificarea/comunicarea se face pe cale postala, se va transmite
prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire $i se considers
primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor
confirmare.

Agen~ia pentru Finan!area Investitiilor Rurale - Centrul Regional pentru Fjnan~area In\lesti~iilor
300699; Timi~oara; Calea Suzia$ulull1A; Timi~i TeL: 0256 250 200i Fax: 0256 250 209
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9(3) Daca notlflcarea/cornunicarea se trimite prtn fax, ea se consldera prlmlta In prima
zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
9(4) Notlflcarlle verbale nu se iau in considerare de niei una dlntre parti, daca nu sunt
confirmate prin intermediul uneia din modalitatlle prevazute la alin L], alln. 2) ~ialin.
3). .' .
9(5) in cazul in care notlffcarea/comunlcarea prin fax sau pe cale postala nu este
poslblla, din motive neimputabile Autoritatii Contractante, notlftcarea/cornunlcarea se
va realiza prin publicitate. Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin
afisarea, concomitent, la sedlul Autoritatii Contractante ~i pe pagina de internet a
Autoritatil Contractante, a unui anunt in care se mentioneaza di a fost ernls un act
administrativ pe numele Beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea
termenului de 15 zile de la data afi~arii anuntulul, Autoritatea Contraetanta va mentlne
aflsarea anuntului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.

Semnstura

--.-----.--.====::'J
CompartirnentJuridic§iContencios--
Nume/prenuineY;,~~ (i}Jc/?

Data: se.1~1J.1."A
semnatura / ~

Director CRFIR5 Vest

Numell:gnume: ~Rodjca
Data: , 1.1., J20
Sernnatura C ~

Agentia pentru Flnantarea In\festi~mor Rurale - Centrul Regional pentru Flnantarea Investl~mor Rurale 5 Vest
300699; Timlsoara; Calea Buzia$ului llA; Timi~j Tel.: 0256 250200; Fax: 0256 250 209

E-mail: crfirStimisoara@afir.info; web: www.afir.madr.ro CON.FIDENTIAL
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.MtNISTERUL AGRIClJLTURl1
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.Agen\ia pentru Finanterea
Investitiilor Rurale

!

ACT ADITIONAL NR. 1/ ..1!:.!!.~:.?!..'!f-
LA CONTRACTUL DE FINANTARE Nr.

C 0720RNOOO11550200001/30.12.2016

PENTRU

ACORDAREA AJUTORULUf FINANCIAR NERAMBURSABIL TN CONDITIILE PROGRAMULUI NATIONAL DE
DEZVOLTARERURALl

Tntre:
AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE - Romania, cu sediulln Strada Stirbei Voda, Nr. 43,

Sector 1, Bucuresti, Tel. 40-21-311.09.33, Fax 40-21-315.67.79; email: cab in e t @ a fj r. j n fo, reorezentata legal de
Adrian -Ionut CHESNOIU, in functia de Director General, prin mandatar lulian BUcA.TARU - Director General
Adjunct al Centrului Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 5 Vest, In calitate de Autoritate Contractanta,
pe de 0 parte,

~i

COMUNA SOCODOR, Cod Unic de inregistrare 3519330, cu sediul in: localitatea Socodor, nr. 1, com una
SOCOdOf,[udetul Arad, cod postal 317305, tel. 0257/358.100, fax. 0257/358.112, e-mail: socodor@gmail.com, cod
R0249664950 (Cod Unic de Inregistrare in Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentata prin JURA loan
Dimitrie, in functia de primar, identlficat prin B.I/C.I/PASS seria AR numar 484942, CNP 166083OO2J871, in
calltate de Beneficiar pe de alta parte,

: .
\",,,,i s-a incheiat prezentul Act aditional, conform reglementarilor legale in vigoare, ~iau convenit urmatoarele:

1. Avand In vedere art. 9 din Anexa I la Contractul de finantare C 0720RN000115502QOO01/30;12.2016 aferent
proiectului cu titlul IIModernizare strazi in comuna socodor, judetul Arad", prevederile contractuale sunt
completate ~i modiflcate prin prezentul Act Adlttonal, in baza Ordinului MADR nr.118/25.04.2017, pentru
aprobarea lnstructiunilcr de lucru nr. 77-78 precum ~i pentru modificarea ~i completarea Ordinului ministrului
agrtculturtl $i dezvoltarii rurale nr. 795/2016 ~entru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale Agentiei
pentru Finantarea lnvestitlllor Rurale aferente Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, dupa cum
urrneaza:

AFIR - Centrul Regional 5 Vest
Tlrnisoara, Calea Buzlasulul, nr. llAj Tel.: 0256 ~250 200, Fax: 0256 - _ -t -.."...,...",

E-mail: crfir5timisoara@afir.info; Web: www.aflr.madr.ro



Ad Adiriona/ nr. i io Contractul de FfiJonrore'nr. C 072.0R·NOOoU550200001/3o.i2~2016
AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVEST/TIILOR RURALE

I. La Articolul4 - Avansuri din Contractul de flnantare, se modifidi art. 4, alin. 4, dupa cum urmeaza:

A(4) Beneficiarul public/privat poate primi avansul numai dupa avizarea unei achizitii publice de catre Autoritatea
Contractanta.

Cetelalte prevederi ale Articolul4 - Avansuri din Contractul de ftnantare raman neschimbate.

2. Prezentul Act Aditional face parte integranta din Contractul de finantare .

. 3. Beneficiarul va fi singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante pentru implementarea proiectului.

4. Toate cetelalte conditii ~itermeni ai Contractului raman neschimbate.

Beneficiarul dedara di a luat cunostinta ~iaccepta prevederile prezentului Act Aditional.
Prezentul act adltional intra in vigoare la data sernnarli de catre ambele pal1i.

Prezentul Act Aditional este incheiat in doua exemplare, ambele originale, din care un exemplar pentru Autoritatea
Contractanta ~i un exemplar pentru beneficiar.

,\",..) Sernnatura , , , ,.

AFlR - Central Regional 5 Vest
. Timi~oara, Calea Buziasului, nr. IlA; Tel.: 0256 - 250 200, Fax: 0256 - 250 209
E.-mail: crfir5timisoara@afir.info; Web: www.afir.madr.ro

Pentru Autoritatea Contractanta

Viz at Co
Propriu ..
Data: ......
semnatu

"~.w.'t.I.!r:~~.~~.~:~~.
Data: ..().S,..~.~~, "." .
semnatura~~ " , ..

(

Director CRFIR

~~~~~~,2.~~.~€..~ .
semnatura···,···C'···'~·v.·

CONllDENT'AL



CONSILIUL LOCAL SOtODOR···
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305.judetul A_rad, TeL+4 0257358100;

Fax.+4 0257358 lIZ; e-mail: primar;a@)ocodor.rQ, ; socodor@gmail.com; www.socodor.ro

. ''_'' A .

PROIECT DE HOTARARE
.. numar: 4 din data: 10.05.2017

privind aprobarea scllcitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCfMM SAIFN in
valoare de 1.800.000 lei ,in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului in valoare

de 1.800.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului
intitulat "Modemizare strazi in comuna Socodor, judetul Arad

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR INTRUNIT iN ~EDINTA
EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 MAl 2017
Avand in vedere,
- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, integistrata cu nr.1420/10.05.2017;
- referatul de specialitate inregistrat sub nr.1421/1 0.05.2017;

(''oj - prevederile art.4 -avansuri din contractu1 de finantare nr.C 0720RNOOOl1550200001l
30.12.2016 incheiat intre AFIR ~i Comuna Socodor;
- prevederile actului aditional nr.I la contractul de finantare nr.C OnORNOOO115020000 11
30.12.2016 incheiat intre AFIR ~i Comuna Socodor;
- prevederile art.61 alin(1) din Legea nr.273/2016 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36 alin (4) lit.b) din Legea 21512001 privind adrninistratia publica locals,
republicata, cu modificarile si cornpletarile ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.b), art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locals, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare,

HOTARASTE:,

Art.1: Se aproba solicitarea unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare
de 1.809.600 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.809.600
lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "Modemizare
strazi in comuna Socodor, judetul Arad" in localitatea Socodor, com.Socodor, jud.Arad, in
baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720RNOOO1l550200001/30.12.2016 in
favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

Art.2: Prezenta hotarare se cornunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor , In
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~i FNGCIMM SA IFN ,se duce la
cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe pagina de internet www.socodor.ro ~i
se comunica cu Institutia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic si Contencios
Administrativ.

Avizat,

Secretar,



COMUNA SOCODOR .:
. . .

. Cod Fi5C~t: 3519330; CoririJna Sotodorrir.i. Cod POstal 317305,judefUi Arad, Tel.+4 02~7 358100;
Fax. +4 0257 358112; e-mail: primaria@socodor.ro. ; socodor@qmail.com; www.socodor.ro

Nr. inreg;strore: 1420 din 10 .05.2017

CAsrNET PRIMAR

eXPUNERE DE MOTIVE
Expunere de motive pentru Proiectul de Hotarare privind aprobarea sollcltarf

Unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.809.600 lei ,in
vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.809.600 lei din

. fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "Modernizare
strazi in comuna Socodor, judetul Arad"

Subsemnatul JURA lOAN DIMITRIE primar al Comunei Socodor, prezint

expunerea de motive cu privire la proiectului de hotarare referitor la aprobarea solicitarii

unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.809.600 lei, in

vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.809.600 lei din

fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "Modernizare strazi

in comuna Socodor, judetul Arad".

in vederea derularil In bune conditii a proiectului, pentru asigurarea f1uxului de

numerar Comuna Socodor poate solicita avans de pana la 40% de la Autoritatea

Contractanta sau contractarea unui credit rambursabil de la institutii bancare. Conform

calculelor efectuare, comisionul de garantare pentru 0 perioada de 33 luni este de

0,05*1.809.600 suma garantata*33 luni=29.859 lei. Contractarea unui credit rambursabil

pentru 0 valoare a creditului de 1.809.600 ,pentru 0 perioada de 33 luni ,ar genera

costuri cu dobanda de aproximatix 120.000 lei, semnificativ mai mare decat comisionul

achitat pentru scrisoarea de garantare.

Avand in vedere contractul de flnantare nr, C 0720RN00011550200001!

30.12.2016, i'ncheiat intre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale ~i Comuna

Socodor, unde conform prevederilor art.4- Avansuri, punctuI4(1) beneficiarul poate

soticita avans de la data depunerii Cererii de finantare ~i pana la depunerea primului

dosar al cererii de plata la Autoritatea Contractanta, coroborat cu prevederile punctului

4(5) cu privire la obliga\ia beneficiarului de a depune 0 garantie financiara, care sa

acopere sum a sollcltata In avans in procent de 100% ~i cu prevederile inscrise In actul

aditional nr.1 la contractul de finantare care modifica punctul 4(4) - beneficiarul poate

1

05



· . . .

prlrhi avansul nurnal dupa avizar~a unei ·~Chizitiipublice de cafre Autoritatea

Contractanta, va rog sa aproban proiectul de hotarare privind privind aprobarea

solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.809.600 lei

Fata de cele aratate mai sus, propun apobarea proiectului de hotarare referitor

leiaprobarea sollcitaril unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de

1.809.600 lei, in vederea garantarii obliqatiilor de plata a avansului in valoare de

1.809.600 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului cu titlul

"Modernizare strazl in comuna Socodor, judetul Arad".

2

66



COMUNA SOCODOR····
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.I Cod POsUIl317305,judetul Arad, TeL+4 0257358100; .

. Fax.+4 0257358112; e-mai/:prilllaria@Socodor.ro. ; soc(}dmfij)!mail.collt; www.socodor.ro

Nr. tnregistrare: 1421 din 10.05.2017

Referatde specialltate
. pentru Proleetul de Hotarare privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de
la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.809.600 lei ,in vederea garantarli obligatillor de
plata a avansului in valoare de 1.809.600 lei din fondurile nerambursabile pentru
implementarea proiectului intitulat "Modernizare strizi in comuna Socodor, judetul
Arad"

Subsemnatul Crisan Gheorghe, in calitate de membru in eehipa de implementare a
proiectului cu finantare nerambursabila, derulat de comuna Socodor , project cu titlul
"Modemizare strazi in comuna Socodor, judetul Arad", in vederea derularii in bune conditii a
proiectului, pentru asigurarea fluxului de numerar propun solicitarea unui avans de pana la
40% de la Autoritatea Contractanta eu va1abilitate de 33 luni.

Avand in vedere contractu! de finantare nr. C 0720RN00011550200001130.12.2016,
inch eiat intre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale ~i Comuna Socodor, unde
conform prevederilor art.4- Avansuri, punctul 4( 1) beneficiarul poate solicita avans de la data
depunerii Cererii de finantare ~i pana la depunerea primului dosar al cererii de plata la
Autoritatea Contractanta, coroborat cu prevederile punctului 4(5) cu privire 1a obligatia
beneficiarului de a depune 0 garantie financiara, care sa acopere suma solicitata in avans in
pro cent de 100% si cu prevederile inscrise in actul aditional nr.l la contractul de finantare
care modifica punctul 4(4) - beneficiarul poate primi avansul numai dupa avizarea unei
achizitii pub lice de catre Autoritatea Contractanta, va rog sa aprobati proiectul de hotarare
privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare
de 1.809.600 lei.

Solicitarea avansului reprezinta 0 cheltuiala cu comisionul de garantare eu mult sub
valoarea unei cheltuieli cu contractarea unui credit rambursabil de la institutii bancare.
Conform caleulelor efectuare, comisionul de garantare pentru 0 perioada de 33 Iuni este de
0,05*1.809.600 suma garantata*33 luni=29.859 lei. Contractarea unui credit rambursabil
pentru 0 valoare a creditului de 1.809.600 ,pentru 0 perioada de 33 luni .ar genera costuri cu
dobanda de aproximatix 120.000 lei, semnificativ mai mare decat comisionul achitat pentru
scrisoarea de garantare.

Avand ill vedere diferenta semnifictiva dintre plata comisionului pentru scrisoare de
garantare si un eventual credit rambursabil, va rog sa aprobati solicitarea unei Scrisori de
Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.809.600 lei ,in vederea garantarii
obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.809.600 lei din fonduri1e nerambursabile
pentru implementarea proiectului intitulat "Modernizare strazi in comuna Socodor, judetul
Arad" in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.



CONSILIUL LOCAL SOCODOll
. Cod FisClII: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,jude(ul AI-ad, TeL+4 0257358100,.

Fax.+4 0257358112; e-mail: primaria@socodor.ro. ,. socodol(ii)&mail.co1fl; www.socodor.ro

Comisia pentru programe dedezvoltare economlco -eoclale, buget-flnante,

administrarea domeniului public ,i privat al comunei , agrtcultura, gospodarie

comunala, protectia mediului, servicii ,i comer!

RAPORT

Membrii comisiei intruniti In sedinta din data de 11.05.2017,, , ,
Luand in discutie spre avizare Proieetul de hotarare eu privire 1a aprobarea
solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FN GCIMM SA IFN in valoare de
1.809.600 lei ,in vederea garantarfl obligatiilor de plata a avansului in valoare de
1.809.600 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului
intitulat "Modernizare strazi in com una Socodor, judetul Arad",

- In urma discutilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate in proeesul
verbal a1 sedintei, in unanimitate

AVIZEAZA FAVORABIL

<,•• ",i Proieetul de hotarare, initiat de primarul Comunei Soeodor, eu privire la aprobarea
solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de
1.809.600 lei ,in vederea garantari! obligatlilor de plata a avansului in valoare de
1.809.600 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului
intitulat "Modernizare strazi in comuna Socodor, judetul Arad".

SECRETAR

NADABAN STELIAN TRAIAN
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:CONSILIUL LOCAL SOCODOR
'Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,judefUi Amd, TeL+4 0257358 too,

Fax.+4 0257358112; e-mail: primariu(iDsocodor.m. ; socodor(iVgmail.com,· www.socodor.ro
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.HOTARAREA Nr.S4
din 11 mai 2017

. .'

privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare
de 1.700.000 lei ,in vederea garantarij obligatillor de plata a avansului in valoare de 1.700,000

lei din fendurlle nerambursabile pentru implementarea proiectuhn intitulat "Amenajare
infrastructura drumuri agricole in comuna Socodor, judetul Arad"

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR lNTRUNIT iN ~EDINTA
EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 MAl 2017
Avand in vedere,
- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, integistrata cu nr.l422/10.05.2017;

\._) - referatul de specialitate inregistrat sub nr.1423/1 0.05.2017;
- prevederile art.4 avansuri din contractul de finantare nr.C 00430A000011550200003/25.10.2016
incheiat intre AFIR ~iComuna Socodor;
- prevederile art.61 aline I) din Legea nr.273/20 16 privind finantele pub lice locale, cu modificarile
~icompletarile ulterioare;
- prevederile art. 36 alin (4) lit.b) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Votul exprimat in unanimitate de catre cei 10 consilieri prezenti la ~edinta din cei 11 in
functie.
in te~eiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.b), art. I 15 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica local a, republicata cu modificarile ~j completarile ulterioare,

HOTARASTE:,

Art.I: Se aproba solicitarea unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de
1.700.000 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.700.000 lei din
fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "Amenajare infrastructura
drumuri agricole in comuna Socodor, judetul Arad" in localitatea Socodor, com.Socodor, jud.Arad,
in baza contractului de finantare nerambursabila nr.C00430AOOOO11550200003/25.1 0.2016 in
favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

Art.2: Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor, in termenul
prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~i FNGCIMM SA IFN ,se duce la cunostinta
publica prin afisare la sediul primariei si pe pagina de internet www.socodor.ro si se comunica eu
Institutia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic si Contencios Administrativ.

PRE~EDINTE DE $EDINTA,
CONSILIER

NADABAN STELIAN TRAIAN 'f

~



AFIR
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. ~T DEZVOLTARII RURALE

Agen~1apentru Finant.area
Investit;iilor Rurale

Cl.1 - SM 4.3 ., Componenta infrastructura de acees agricola

CONTRACT DE FiNANTARE ') r» ~-n ~ \.l r'"
Nr. C 0430AOOOO11550200003/ ~.:?.~ ! ~.'P

.PENTRU·
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSA81L iN CONDITIILE PROGRAMULUI

NATIONALPENTRU DEZVOLTARE RURALA

intre:
AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURAlE .: Romania, cu sediul in str. $tirbei Voda, nr

43, sector 1, Bucure$ti, TeI.021-402.27.50 I Fax: 021-315.67.79; email: cabinet@afir.info,

reprezentata legal de POPESCU David Eugen, in functia de Director General, prin mandatar BUcATARU
lulian - Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanlarea Investitiilor Rurale 5 Vest in
calitate de Autoritate Contractanta, pe de 0 parte,

~i
COM UNA SOCODOR, Cod fiscal 3519330, cu sediul in localitatea Socodor, nr.l, comuna Socodor,

judetul Arad, cod postal 317305, tel. 0257358100 I 0744594476, fax. 0257358112, cod R0249664950,
reprezentata prin JURA loan Dimitrie in functia de primar, identificat prin B.I/C.I/PASS seria AR nr.
484942, CNP 1660830021871 In calitate de Beneficiar pe de alta parte,
s-a convenit incheierea prezentului Contract de Finanfare pentru acordarea ajutorulu; /inanciar
nerambursabil pe baza Cererii de flnantare nr. F0430AOOOO11550200003 in urmatoarele conditii:

Articolull - Obiectul Contractului
1(1) Obiectul acestul Contract il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile de catre Autoritatea
Contractanta, pentru punerea in aplicare a Cererii de flnantare nr. F0430AOOOO11550200003 pentru
Proiectul: "Amenajare infrastructura drumuri agrlcole in comuna Socodor, judo Arad".

1(2) Beneficiarului i se va acorda flnantarea nerarnbursabila in termenii ~icondltlile stabilite in acest
Contract, care este constituit din Contractul de Flnantare ~i anexele acestuia, pe care Beneficiarul
declara ca Ie cunoaste ~iIe accepta.
Cererea de flnantare depusa de beneficiar, lmpreuna cu toate documentele anexate acesteia, rezultata
in urma verifidirilor, modificarilor ~i completarilor efectuate pe parcursul etapelor de evaluare ~i
selectle, face parte Integranta din contract ~i este obligatorie pentru beneficiar pe intreaga perloada de
valabilitate a contractului prevazuta la art. 2(6),
Bugetul indicativ din cererea de finantare I sau bugetul rezultat in urma avizarii Proiectului Tehnic (dupa
caz) devine Anexa IlIla prezentul contract.

1(3) Beneficiarut accepts flnantarea nerambursablla ~ise angajeaza sa implementeze proiectul pe
propria raspundere, in conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul Contract ~i cu leglslatta
natlonala ~i comunttara in vigoare. Pe perioada de valabilitate a contractu lui beneficiarul trebuie sa-~i
respecte toate angajamentele asumate prin documentele depuse in vederea obtinerii ajutorului
financiar nerambursabil.

Agenna pentru Finantarea Investitiilor Rurale - Centrul Regional pentru Finaatarea In '=UP"l'L"l

5 Vest, 300699; Ttmisoara; Calea Buzia~ulQillA; Timis; Tel.: 0256250200; Fax: 0256250
crfir5timisoara@afir.infoj web: www.afir.madr.ro
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Agentia pentru Finantarea lnvestltfllor Rurale

Articoluf 2 - Durata de valabilitate a contractu lui.
Durata de executle, implementare Sf monitorizare a proiectutui.
2(1) Durata de valabilitate a contractului cuprinde durata de executie ~iimplernentare a 'prolectulul, la
care se adauga durata de monitorizare a proiectului.

Durata de executie, respectiv durata de valabilitate a prezentului contract incepe la data semnarli
acestuia de catre ambele par~i.

Durata de implementare a proiectului reprezinta durata de realizare a Investitiei, inclusiv derularea
procedurilor de achizitil ~i reprezlnta termenul limita pana la care beneficiarul poate depune ultima
cerere de plata.

Durata de executie a Contractului de Finantare cuprinde durata de realizare a investitiei ~i
implementare a proiectului la care se adauga termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru
efectuarea ultimei plati.

2(2) Durata de executle poate fi de maximum 36 luni de la data sernnarli contractu lui de finantare 'in
cazul investltiei cofinantate din FEADRce deruleaza achizitii cu constructii-montaj.
2(3) Durata de executie poate fi de maxim 24 de luni pentru investitiile in achizitii simple fara leasing
financiar.
2(4) Durata de executie prevazuta la alin. (2) }f (3) poate fi prelunglta cu maximum 6 luni, cu acordul
prealabil al AFIR ~j cu aplicarea penalitatilor prevazute la art.12(2) din Anexa I - Prevederi Generale la
contractul de finantare.
2(5) Durata de executie prevazuta la alin. (2) - (3) se suspends, in situatia in care pe parcursul
irnplementarii proiectului se impune obtinerea, din motive neimputablle beneficiarului, de
avize/acorduri/autorizatii, dupa caz, pentru perioada de timp necesara obtlnerii acestora.
2(6} Durata de valabilitate a contractului de finantare cuprinde durata de executie a contractului la
care se adauga durata de monitorizare de 5 ani de la data ultimei plati efectuata de Autoritatea
Contractanta.
2(7) In cazuri temeinic justificate, conform art. 8(3) din Anexa I Prevederi generals, partile pot conveni
prin Act Aditional, ulterior efectuarii ultimei plati, prefungirea duratei de monitorizare a contractului de
finantare.

.I'·'-~,
~"

Articolui 3 - Valoarea Contractului
3(1) Valoarea totals eligiblla a Proiectului care face obiectul finantarii nerambursabile de catre
Autoritatea Contractanta este de maximum 4.411.533,36 lei
(patrumilioanepatrusuteunsprezecemiitincisutetreizecisitreileisitreizecisisasebani) echivalentul a
maximum 975.140 euro (nouasutesaptezecisicincimiiunasutapatruzecieuro), cu 0 intensitate a
sprijinului de pana la maximum 100% .

3(2) Autoritatea Contractanta se angajeaza sa acorde 0 finantare nerarnbursabila de maximum
4.411.533,36 lei (patrumilioanepatrusuteunsprezecemiicincisutetreizecisitreileisitreizecisisasebani)
echivalentul a maximum 975.140 euro (nouasutesaptezecisicincimiiunasutapatruzecieuro).

3(3) Cursul de schimb euro-lei utifizat la calculul echivalentului In lei al valorilor mentionate la alineatele
(1) ~i (2) din prezentul articol, precum ~isumelor platibile beneficiarului in cadrul prezentului contract,
este cursul stabilit de Banca Centrale Europeans, publicat pe pagina web a Bancii Centrale Europene
http://www.ecb.int/index.html, valabilla data de 01 ianuarie a anului in cursul carula este luata Decizia
de acordare a ajutorului financiar nerambursabil, respectiv a anului Incheierii prezentului Contract de
Hnantare.

3(4) Suma finala acordata Beneficiarului se va stabili In conformitate cu prevederile art. J.)".~\~~!,!!!5\h
la prezentu! contract

Agentia pentru Finantarea Investitiilof Rurale - Centrul Regional pentru I-In~fl'r~I'.I'·::I
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Articolul4'" Avansuri . .

4(1) Beneficiarul poate sollcita avans la data depunerii Cereril de finantare SeW pana la data depunerii
primului dosar al cererii de plata la Autoritatea contractanta.

4(2) Avansul se acorda conform prevederilor Regulamentului Consiliului 1305/2013 privind sprijinul
pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR)~i de
abrogare a Regulamentului (CE)nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificarile ~i comptetartle ulterioare,
~it respectiv, ale legislatiei natlonale in vigoare.

4(3) Autoritatea Contractanta poate sa acorde beneficiarului public/privat un avans de maximum
1.764.360 lei (unmilioniaptesuteiaizeciiipatrumiitreisuteiaizeci) lei ~icare nu depa~e~te SO%(conform
legislatiei aplicabile in vigoare) din valoarea ajutorului public Insertsla Articolul 3 alineatul 2.

4(4) Beneficiarul poate primi avansul numai dupa avizarea tuturor achlzltlilor publice de catre AF1R.

4(5) Beneficiarul este obligat sa depuna 0 garantle flnanciara, care sa acopere suma solicitata in avans in
procent de 100%, eliberata de 0 institutle financiara bancara sau nebancara inscrisa in registrul special al
BanciiNationale a Romaniei sau de catre 0 societate de aSigurari, reglementata de ieglstatla natlonala in
domeniu. Valoarea avansului acordat se justifica de catre beneficiar pe baza de documente justificative
conform cerintelor Autoritalii Contractante prezentate in tnstructiunl de plata, pana la expirarea duratei
maxime de implementare a proiectulul prevazuta in contractul de finantare, respectiv la data autorizarii
ultimei transe de plata.
Garantia flnanciara se depune odata cu Dosarul Cererii de Plata a avansului ~itrebuie sa fie la dlspozltia
AFIR pentru 0 perioada de timp mai mare cu 15 zile calendaristice fata de durata de executle a
contractului ~ieste eliberata in cazul in care AFIRconstata ca valoarea cheltuielilor declarate eligibile,
care corespund contributlei financiare a Uniunii Europene ~i contributiei publice natlonale pentru
investitii, depaseste valoarea avansului.
in cazul nejustifidirii avansurilor la termenul prevazut mai sus, recuperarea sumelor de catre AFIRse
face cu perceperea dobanzilor ~ipenalttatilor de i'ntarziere existente pentru creante bugetare, calculate
pentru perioada de cand s-a acordat avansut~ipana in momentul recuperarti.

Articolul 5 - Modalitatea de plata
5 (1) Beneficiarul va intocmi rapoarte tehnice ~i financiare pentru a fundamenta cererile de plata in
conformitate cu Instructiunlte de plata, Anexa V la prezentul contract.

5(2) Plata se va efectua pe bazacererilor de plata autorizate de Agentie depuse de beneficiari ~itnsotlte
de documente justificative. Autorizarea cererilor de plata se face in urma verificarii documentelor
justificative prezentate de beneficiar conform cerintelor Autoritatii Contractante prezentate in
lnstructiuni de plata, Anexa V la prezentul contract. Autorizarea cererllor de plata poate fi invalidata
ulterior prin constatarea de nereguli.

5(3) Beneficiarul poate opta pentru plata finantarii nerambursabile in maximum clncl transe.

5(4) Avansul nu reprezints tran~a de plata.

Articolul 6 - Dispozilii de plata
6(1) Plata se va efectua pe baza declaratnlor de cheltuieli ~i a rapoartelor de executle facute de
beneficiar in conformitate cu Anexa V -Instructtunl de plata.

Agenfia pentru Finantarea Investitiilor Rurale - Centrul Regional pentru Finantarea 'Ittlliis~titi
Rurale 5 Vest, 300699; Timisoara; Calea Buzia~ului llA; Tlmls: TeL: 0256 250 200j Fa'~(l5~~~
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. 6(2) Plitile se vor efectua in lei in urmitorul cont:
numar cont IBAN: R022 TREl 0222'1450 2040 ~XXX

R025 TREl 0222 14502040 1XXX
titular cont: COMUNA SOCODOR, JUD. ARAD
denumirea si adresa Bancii sau Trezoreriei de Stat: DGRFP Timi~oara, Serviciul Trezorerh! Ii ora~uiuj
Chi$ineu CrlJ, str. Girii, nr. lA, localitatea Chi$ineu CriJ, judo Arad,

·6(3) Pentru rambursarea fiecarei transe ·de plat~, termenut umtta de efectuare a acesteia este de maxim
90 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de plata conforme.

Articolul 7 - Anexe
urmatoarele documente sunt anexate la prezentul Contract ~i sunt parte integranta a acestuia, avand
aceeasi forta juridica:

Anexa I Prevederi Generale
Anexa II Materiale $i activita~i de informare de tip publicitar
Anexa III Bugetul indieativ ~i planul financiar
Anexa IV lnstructiuni privind achizitiile publiee pentru beneficiarii PNDR

Anexa V lnstructluni de plata

Articolul 8 - Dispozitli legale
8(1) Prezentul contract obliga partile sa respeete intocmai ~i cu buna credinta fiecare dlspozitie a
aeestuia in conformitate eu prineipiul obligativitatii eontraetului intre partile contractante in temeiul
articolului 1270 din Codul civil si reglementarllor in vigoare.

8(2) Prezentul contract are natura administrativa in conditiile dlspozitlilcr legale aplicabile in materie de
contencios administrativ, flind lncheiat In doua exemplare originate, in limba Romana, un original fHnd
pentru Autoritatea Contractanta ~iun original pentru Beneficiar.

8(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu.

8(4) Acest contract intra in vigoare la data ultimei semnsturi rnentionate in contract.

8(5) Datele beneficiarilor vor fi facute publice in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 1306/2013
din 17 decembrie 2013 privind finantarea, gestionarea ~i monitorizarea politicii agricole comune ~ide
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE)
nr. 1290/2005 ~i(CE) nr. 485/2008 ale Consiliului ~ipot fi prelucrate de catre organisme de audit $i de
investigare ale Comunitatllor sau ale state lor membre, in vederea protejartl intereselor financiare ale
Comunitatilor.
In cazul datelor cu caracter personal, lnformatitle sunt puse la dispozitie In conformitate cu certntele
Directivei 95/46/CE, iar beneficiarii sunt informatl cu privire la drepturile lor in calitate de persoane
vizate in temeiul respectivei directive ~ieu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor
drepturi.

8(6) Beneficiarul va pune la dispozitta autoritatii contractante, la solicitarea acesteia lista cu preturile
tuturor masinilor, utilajelor ~i echipamentelor specializate achizitionate din surse proprii, pentru a fi
folosite de AFIR In seop statistic, daca nu exista interdictle in contractele Incheiate de beneficiar ~i
furnizorii acestor bunuri.

Agentia pentru Flnantarea Investitlllor Rurale - Centrul Regional pentru Fin ...,....;o,r.. ",
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Ariicolul 9 ...Notificari ,I Comunicari .
9(1) Orice comunicare sau notificare adresata de una din parti celeilalte, va fi sccotita ca valabil
lndepllnita dadi este transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

9(2) 1n cazul in care nctlflcarea/cornunlcarea se face pe cale postala, se va transmite prin intermediul
unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire $i se considera primita de destinatar la data
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

·9(3) Daca notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consldera prirnita in prima zi lucratoare
dupa cea in care a fost expediata.

9(4) Notificarile verbale nu se iau in considerare de niei una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin
intermediul uneia din modalitatile prevazute la alin 1), alin. 2) $i alin. 3).

9(5) in cazul in care notificarea/comunicarea prin fax sau pe cale postala nu este posibila, din motive
neimputabile Autoritatii Contractante, notificarea/comunlcarea se va realiza prin publieitate.
Notificarea/comunicarea prin publlcitate se va realiza prin aflsarea, concomitent, la sediul Autoritatii
Contractante $i pe pagina de internet a Autoritatii Contractante, a unui anunt tn care se rnentioneaza di
a fost emis un act administrativ pe numele Beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat fa expirarea
termenului de 15 zile de la data afi$arii anuntulut. Autoritatea Contractanta va mentine afisarea
anuntului tlmp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.

"""'\"\,

Reprezenta.,t legal \
I \

Nume/preriume: JURA
I

Data: 2JS', ~0 \l_O~

Semnatu~a

Director E onomic/Conta

Nume/pren
Data:

Sernnatura
Data:
Sernnat

Compartiment Juridic ~i Contenc:ios
Nume/prenume to~v CDR;)JA
Data: Ii.. UJ. JiJIC
semnatura~

Director CRFIR 5 Vest

Nume/prenume: ROICOYjlodlca
Data: /1. 10. .!l;a(G
Semniitura (' ~q/,
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..CONSILIUL LOCAL SOCODOR
. C~d Fiscal:3519330,. ComunaSocodor nr.I Cod Postal 317305,jude{uIArtid, TtL+4 0257358100;
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. .. '" "..PROJECT DE HOTARARE .
numar: 5 din data: 10.05.2017

.prfvind aprobarea solicftarti unei Scrtseri de Garantare de la FNGCJMM SA IFN iii
valoare de 1.700.000 lei ,in vederea garantarii obligatillor de plata a avansului in valoare

de 1.700.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea prolectului
intitulat "Amenajare Infrastructura drumuri agricole in comuna Socodor, judetul Arad

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR iNTRUNIT iN ~EDINTA
EXTRAORDINARA. LA DATA DE 11 MAl 2017
Avand in vedere,
- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, integistrata cu nr.142211 0.05.2017;
- referatul de specialitate inregistrat sub nr.1423/1 0.05.2017;
- prevederile artA avansuri din contractul de finantare nr.C 00430A000011550200003/
25.10.2016 incheiat intre AFIR si Comuna Socodor;
- prevederile art.61 alin(1) din Legea nr.273/2016 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36 alin (4) lit.b) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile ~icompletarile ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.b), art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si cornpletarile ulterioare,

HOTARASTE:,

Art.1: Se aproba solicitarea unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare
de 1.700.000 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.700.000
lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "Amenajare
infrastructura drumuri agricole in comuna Socodor, judetul Arad" in localitatea Socodor,
com.Socodor, jud.Arad, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C00430A 0000
11550200003/25.10.2016 in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

Art.2: Prezenta hotarare se cornunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor si FNGCIMM SA IFN ,se duce la
cunostinta publica prin afisare la sediul primariei ~i pe pagina de internet y..'WW.socodor.rosi
se comunica cu Institutia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic ~i Contencios
Administrati v.

proiectului de hotarare, Avizat,

Secretar,



COMUNA SOCODOR·
Cod Fiscal: 3519330; Comuno Socodor nr.: Cod Postal 317305, judeful Arad, Tel. +4 0257 358100;

Fax.+4 0257358112: e-mail: primaria@socodor.ro, ; socodor@Qmail.com; www.socodor.ro

Nr. lnreg;sfrare: 1422 din 10.05.2017

CABINET PRIMAR
. ..

EXPUNERE DE MOTIVE
Expunere de motive pentru Proiectul de Hotariire privind aprobarea solicitarli

unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.700.000 lei ,in
vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.700.000 lei din
fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "Amenajare

infrastructura drumuri agricole in comuna Socodor, judetul Arad"

Subsemnatul JURA lOAN DIMITRIE primar al Comunei Socodor, prezint
expunerea de motive cu privire la proiectului de hotarare referitor la aprobarea solicitarii
unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.700.000 lei, in
vederea qarantaril obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.700.000 lei din
fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "Amenajare
infrastructura drumuri agricole in comuna Socodor, judetul Arad".

in vederea derularii in bune conditii a proiectului, pentru asigurarea fluxului de

numerar Comuna Socodor poate solicita avans de pana la 40% de la Autoritatea

Contractanta sau contractarea unui credit rambursabil de la institufii bancare. Conform

calculelor efectuare, comisionul de garantare pentru 0 perioada de 31 luni este de

0,05*1.700.000 suma garantata*31 luni=26.350 lei. Contractarea unui credit rambursabil

pentru 0 valoare a creditului de 1.700.000 ,pentru 0 perioada de 31 luni ,ar genera

costuri cu dobanda de aproximatix 110.000 lei, semnificativ mai mare decat comisionul

achitat pentru scrisoarea de garantare.

Avand in vedere contractu I de flnantare nr. C 00430A000011550200003!

25.10.2016 ,incheiat intre Agentia pentru Finantarea lnvestitiilor Rurale ~i Comuna

Socodor, unde conform prevederilor art.4- Avansuri, punctuI4(1) beneficiarul poate

solicita avans de la data depunerii Cererii de finantare ~i pana la depunerea primului

dosar al cererii de plata la Autoritatea Contractanta, coroborat cu prevederile punctului

4(5) cu privire la obligatia beneficiarului de a depune 0 garantie financiara, care sa

acopere suma solicitata in avans in procent de 100, va rog sa aprobaf proiectul de

hotarare privind privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM

SA IFN in valoare de 1.700.000 lei.

1



. . . . . .. .. .. . .... .. ... . : .

• Fata de ceJe aratate mal sus; propun apobarea proiectului de hotarare referltor

la aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de

1.700.000 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului in valoare de

1.700.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului cu titlul

"Amenajare infrastructura drumuri agricole in comuna Socodor, judetul Arad".

2
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Nr. inregistrare: 1423 din 10.05.2017

.Referat de specialitate ...
pentru Prolectul de HotarAre:pdvind aprobarea solicitarii unci Scnsori de Garantare de
la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.700.000 lei Sn vederea garantarii obligatiilor de
plata a avansului in valoare de 1.700.000 lei din fondurile nerambursabile pentru
implementarea proiectului intitulat "Amenajare Infrastructura drumuri agricole in
comuna Socodor, judetul Arad"

Subsemnatul Crisan Gheorghe, in calitate de membru in echipa de implementare a
proiectului cu finantare nerambursabila, derulat de comuna Socodor , proiect cu titlul
"Amenajare infrastructura drumuri agricole in comuna Socodor, judetul Arad" , in vederea
derularii In bune conditii a proiectului, pentru asigurarea fluxului de numerar propun
solicitarea unui avans de pana la 40% de la Autoritatea Contractanta cu valabilitate de 31 luni.

Avand in vedere contractul de finantare nr.C 00430A000011550200003/25.10.2016 ,
incheiat intre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si Comuna Socodor, unde
conform prevederilor artA- Avansuri, punctu14(1) beneficiarul poate solicita avans de la data
depunerii Cererii de finantare si pana Ia depunerea primului dosar al cererii de plata la
Autoritatea Contractanta, coroborat cu prevederile punctului 4(5) cu privire la obligatia
beneficiarului de a depune 0 garantie financiara, care sa acopere surna solicitata in avans in
procent de 100%, va rog sa aprobati proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii unei
Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.700.000 lei.

Solicitarea avansului reprezinta 0 cheltuiala cu comisionul de garantare cu mult sub
valoarea unei cheltuieli cu contract area unui credit rambursabil de la institutii bancare.
Conform calculelor efectuare, comisionul de garantare pentru 0 perioada de 31 luni este de
0,05*1.700.000 suma garantata=Sl luni=26.350 lei. Contractarea unui credit rambursabil
pentru 0 valoare a creditului de 1.700.000 ,pentru 0 perioada de 31 luni ,ar genera costuri cu

\,~.) dobanda de aproximatix 110.000 lei, semnificativ mai mare decat comisionul achitat pentru
scrisoarea de garantare.

Avand in vedere diferenta semnifictiva dintre plata comisionului pentru scrisoare de
garantare ~i un eventual credit rambursabil, va rog sa aprobati solicitarea unei Scrisori de
Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.700.000 lei .in vederea garantarii
obligatiilor de plata a avansului in valoare de 1.700.000 lei din fondurile nerambursabile
pentru implementarea proiectului intitulat "Amenajare infrastructure drumuri agricole in
comuna Socodor, judetul Arad" in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

Secretar,
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Comisia pentru programe de dezvoltare economico -sociale, buget-flnante,
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comunala, protectla mediului, servicii ~i comert

RAPORT

Membrii comisiei intruniti in sedinta din data de 11.05.2017,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de hotarare eu privire la aprobarea
solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de
1.700.000 lei ,in vederea garantarh obligatlilor de plata a avansului in valoare de
1.700.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului
intitulat "Amenajare infrastructura drumuri agricole in comuna Socodor,
judetul Arad",

- In urma discutilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate ill procesul
verbal al sedintei, in unanimitate, ,

AVIZEAZA FAVORABIL

Proieetul de hotarare, initiat de prirnarul Comunei Soeodor, privind aprobarea
solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de
1.700.000 lei ,in vederea garantarii obllgatlilor de plata a avansului in valoare de
1.700.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului
intitulat "Amenajare lnfrastructura drumuri agricole in comuna Socodor,
judetul Arad".

SECRETAR

NADABAN STELIAN TRAIAN
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CONSIL·iuL LOCAL AL C·OMUNEI SOC ODOR .

.PROCES V£.aBAL

Inchelat astazi 14.05.2017 cu ocazia numerotaril ~i sigilarii dosarului

de la sedinta ordlnara a Consiliului Local al comunei Socodor., ,

Acest dosar a fost numerotat sl sigilat in prezenta presedintelui de

sedinta ~i a secretarului conform preverilor legale.-

Actele cuprinse in dosar au fost numerotate de la nr.1 la nr.81.

CONSILIER

NADA.BAN STELIAN TRAIA ..
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CONTRASEMNEAZAPRESEDINTE DE SEDINTA,


