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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
adrninlstratiel publice locale.republicata, cu modificarile ulterioare, va cornunlcam
dosarul sedintei
,
, Consiliului Local Socodor din data 31 martie 2017, dosar care
cuprinde un nurnar de 10 hotarari, de la nr.28 la nr.37.
Consiliullocal

~Ordinara

a fost convocat in sedinta:
,
,

;

o Extraordinara

( pentru urmatoarele

o De i ndata ( pentru urmatoarele

motive) :

motive) :

E

.

..

.

.
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CUPRINS
AI dosarului de sedinta din 31 martie 2017
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Nr. 897 din 24 martie 2017

ANUNT
in contormitate cu dlspozltiile art. 40 alin (1) si alin(2) din Legea nr. 215/2001 privind
adminlstratia publica locala, republicata, cu rnodlflcarite ~i completanle ulterioare va lnvitarn,
in calitate de cetatenl ai comunei Socodor, sa partlcipati la lucrarile sedintei ordinare a
Consiliului local Socodor.
~edinta v-a avea loc in ziua de 31 martie 2017, orele 1400 in sala de ~edinta a
consiliului local, cu urrnatoarea :

ORDINE DEZI
1.- Proiect de hotarare privind aprobarea continutului Procesului-verbal al sedintel
extraordinare a Consiliului Local Socodor din data de 14 martie 2017;
2.- Proiect de botarare privind aprobarea organigramei ~i a statului de tunctii pentru aparatul
de specialitate al Primarului Comunei Socodor pe anul 2017;
3.- Proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind starea economica, sociala ~i de
mediu a comunei Socodor in anul 2016;
4.- Proiect de hotarare privind aprobarea cotei de combustibil pentru autoturismul ~i
utilajele din dotarea prirnariei Socodor in anul 2017;
5.- Proiect de hotarare privind aprobarea cadrului general ~i a procedurii privind acordarea
finantaril nerambursabile de la bugetullocal pentru cultura, asistenta sociala , culte ~i sport in
anu12017;
6.- Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2016;
7.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actuahzaf ai
proiectului cu titlul "Reabilitare ~i extindere sistem de alimentare cu apa ~i extindere
canalizare menajera, in Comuna Socodor, judetul Arad" ~i aprobarea depunerii acestuia in
cadrul Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR 2014-2020) in vederea obtineni unei
finantart nerambursabile;
8.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu titlul
" Dotarea Serviciului Voluntar pentru Sttuatii de Urgenta din Socodor ~i Ketegyhaza" ~i
aprobarea depunerii acestuia in cadrul Programului de Cooperare Teritonala 2014-2020
"Interreg VA Romania-Ungaria" in vederea obtlnerii unei flnantan nerambursabile;
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Nr.898 din 24 martie 2017

PR 0 C E 5 V E R B A L

incheiat astazi 24 martie 2017
Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor ~i
Crisan Gheorghe, secretar al Consiliului local al comunei
\,~j

Socodor, In conformitate cu prevederile art. 39 alin.3 din
Legea

nr.

215/2001,

republicata

,cu

rnodificarile

~I

cornpletarile ulterioare, privind administratia publica locala,
am procedat la afisarea pe tabela de aflsa] a prirnariel,
ANUNTULUI
ordinare ,care

a

cu privire la Ordinea de zi ~i data sedintel
se va avea loc la data 31 martie 2017 orele

14°0.
Drept pentru care am Incheiat prezentul proces verbal
conform prevederilor legale.

\

PRIMAR

SECRETAR

GHE
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Nr.inregistrare:

899 din 24 marne 20J7

ANUN!
In conformitate

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

transparenta decizionala in administratia publica locala, aducem la cunostinta
publica urmatoarele proiecte de acte normative ce urmeaza a fi supuse aprobarii
Consiliului Local Socodor, in sedinta ordinarii din data de 31.03.2017, ora 1400 ,
in sala de sedinte a Primariei Comunei Socodor.
Publicam
www.socodor.rola

astazi

24

sectiunea

martie

2017

Consiliul

pe

site-ul

LocallProiecte

Primariei

Socodor

de hotarari

2017,

proiectele de hotarare mai sus mentionate si afisam la avizier invitatia care
cuprinde ordinea de zi inregistrata cu nr.893 din 24.03.2017.
Cei interesati pot transmite pe adresa de e-mail: socodor@gmail.com sau
in scris la registratura primariei, propuneri, sugestii cu valoare de recomandare,
privind continutul actelor nonnative pana la data de 31 martie 2017 ora 09°°,
sugestiile ~i propunerile dumneavoastra vor fi prezentate in cadrul sedintei
Consiliului Local Socodor din data de 31 martie 2017 cu incepere de la ora 1400 •
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DIS P 0 ZIT I A Nr. 35
din 24 martie 2017
privind convocarea in ~edinta ordlnara a Consiliului local Socodor
PRIMARUL COMUNEI SOCODOR
AvAND iN VEDERE:
prevederile art.39 alin.(1) ~i alin. (4) din Legea nr.215/2001

privind administratia

publica locals, republicata, cu modificarile ~i completartle ulterioare;

l...
)'

in temeiul prevederilor art. 68, alin. (1) ~i ale art. 115, aHn. (1), lit. "a" din Legea nr. 2151
2001 a administratiei publice locale, republlcata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,

DISPUNE
ART. UNIC. Primarul comunei Socodor, convoaca sedinta "ordinara" a CONSILIULUI
LOCAL AL COMUNEI SOCODOR in data de 31.03.2017 orele 1400

,

care va avea loc

in sala de !?edinta a Consiliului Local al comunei Socodor cu urmatoarea

ORDINE

DE

ZI:

1.- Proiect de hotarare privind aprobarea continututul Procesului-verbal al ~edinlei
extraordinare a Consiliului Local Socodor din data de 14 martie 2017;
2.- Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei ~i a statului de functii pentru
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Socodor pe anul 2017;
3.- Proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind starea econornica, sociala ~i
de mediu a comunei Socodor In anul 2016;
4.- Proiect de hotarare privind aprobarea cotei de combustibil pentru autoturismul ~i
utilajele din dotarea prirnariei Socodor In anul 2017;
5.- Proiect de hotarare privind aprobarea cadrului general ~i a procedurii privind acordarea
finantarii nerambursabile de la bugetullocal pentru cultura, asistenta sociala ,culte sl sport
in anul 2017;

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului Inventarierii pe anul 2016;
7.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

actualizati ai

proiectului cu titlul "Reabilitare ~i extindere sistem de alimentare cu apa ~i extindere
. canalizare rnenaiera, In Comuna Socodor, judetul Arad" ~i aprobarea depunerii acestuia in
cadrul Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR 2014-2020) in vederea obtinerii
unei finantar! nerambursabile;
. 8.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu
titlul" Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situati! de Urgenta din Socodor ~i Ketegyhaza" ~i
aprobarea depunerii acestuia in cadrul Programului de Cooperare Teritoriala 2014-2020
. "Interreg VA Romania-Unqaria" in vederea obfinerii unei finantari nerambursabile;
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Nr. 902 din 24 martie 2017

PROCES

VERBAL

incheiat astazi 24 martie 2017.
Noi Jura loan Dimitrie , primarul comunei Socodor ~i Crisan
Gheorghe, secretar al prirnariei Socodor, la data de mai sus am
procedat in conformitate cu prevederile art.39 alin. (1)
215/2001

privind

adrninistratia

publica

modiflcarile ~i cornpletarlle ulterioare,
al primarlei a DISPOZITIEI

locala,

din Legea

republicata,

cu

la afisarea la panoul de afisaj

primarului comunei de convocare

a

sedintei
,
, ordinare a consiliului local din luna martie 2017.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal conform
prevederilor legale.

SECRETAR

GHE

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,judqui
Arad, TeL+i0257 358.100;
Fax. +40257358112;
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Nr.893 din 24 mettle 2017

INVITATIE
D-nilor consilieri
. in conformitate cu dlspozltlile art. 40 alin (1) ~i alin (2) din Legea nr.
215/2001 privind adrninistratia publica locala, republicata, cu modlficanle sl
cornpletarile ulterioare, va invltam sa partlclpatl la lucrarile sedintei ordinare
a Consiliului local Socodor.
Sedinta
v-a avea loc tn ziua de 31 martie 2017, orele 14°0 .ln sala de
,
sedinta
,
, a consiliului local, cu urmatoarea :

ORDINE DEZI
1.- Proiect de hotarare privind aprobarea contmutului Procesului-verbal al sedintei
extraordinare a Consiliului Local Socodor din data de 14 martie 2017;
2.- Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei ~i a statului de functii pentru
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Socodor pe anul 2017;
3.- Proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind starea economica, soclala ~i
de mediu a comunei Socodor in anul 2016;
4.- Proiect de hotarare privind aprobarea cotei de combustibil pentru autoturismul ~i
utilajele din dotarea primariei Socodor in anul 2017;
5.- Proiect de hotarare privind aprobarea cadrului general ~i a procedurii privind
acordarea finantarii nerambursabile de la bugetul local pentru cultura, aststenta soclala ,
culte ~i sport in anul 2017;
6.- Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anu12016;
7.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai
proiectului cu titlul "Reabilitare ~i extindere sistem de alimentare cu apa ~i extindere
canalizare menajera, in Comuna Socodor, judetul Arad" ~iaprobarea depunerii acestuia
in cadrul Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR 2014-2020) in vederea
obtinerf unei flnantari nerambursabile;
8.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu
titlul " Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenla din Socodor ~i Ketegyhaza"
~i aprobarea depunerii acestuia in cadrul Programului de Cooperare Teritortala 20142020 "Interreg V A Romanla-Unqaria" in vederea obtlnerf unei finanlari nerambursabile;

Invitati:Cristea
AlexandruVa
,

Copiile dupa documentele sedi
vor fi puse la dispozitia d-voastra In
orele 14.

a

la secretariatul comunei si
,
de astazi, 24.03.2017 de la

TABEL

NOM

INA L

Cuprinzand consilierii care sunt invitati sa participe la sedinta
. ordinara a Consiliului local Socodor din data de 31.03.2017orele
1400•

3.- Igna loan

nr. 851 __

--=-_---.~...----,---_

4.- Muresan
Adrian Marius
,

!~

7.- Sacara Doru nr. 257

,~,

8.- Teorean loan Cornel nr. 255
9.- Teorean Claudiu Dan nr. 343

/
r-

~

jOCi....:tr-"'--·_

10.-Tapo~ Dimitrie loan
11.-Unc Dimitrie 178

--~~~-~-------

SECRETAR

C(JMUNA SOCO»OR
Cod Fiscal: 3519330; COfflullaSocodor nr.l Cod Postal 317305,juderu/ Arad, Tel.+4 0257358.100;
Fax. +4 0257 358112; e-mail: I1rimari'4(a)socofior.ro,
; socodlnfii)gmail.colII; www.socodor.ro

. Nr.900 din 24 martie 2017

PR 0 C E S V E R 8 A L

incheiat astazl 24 martie 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 afisarea pe tabela de afisa] a prirnariei, a
INVITATIEI .propusa pentru sedlnta ordinara a Consiliului
local care se va avea loc la data 31 martie 2017, orele 14°°.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal
conform prevederilor legale.

SECRETAR

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
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nr.:
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MINUTA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIUlUllOCAl
SOCODOR DIN DATA DE 31 martie 2017
Inchelata astazl 31 martie

2017

cornunei Socodor, judetul Arad, convocate
$edinta
de 11 consilieri
Consilierii

Nr.

consiliului

local

cu ocazia

sedintei ordinare

prin Dispozitia

primarului

Incepe la ora stabilita In convocator,

a Consiliului

Local

nr.35 din 24.03.2017.1400 ~i partlcipa

un nurnar

din eel 11 in functie.

au votat in unanimitate

hotararlle adoptate,

dupa cum urmeaza:

crt

Nr.
HOT.

1

Nr.28

Hotararea cu privire la aprobarea procesului verbal de la sedinta anterloara:

2

Nr.29

Hotararea cu privire fa aprobarea ordinii de zi;

3

Nr.30

Hotararea cu privire la aprobarea organigramei ~i statu lui de functii pentru anul
2017;

11

4

Nr.31

Hotararea cu prtvlre la aprobarea raportului privind starea economica, socials
~i de mediu a Comunei Socodor In anu12016;

11

5

Nr.32

6

7

8

Nr.33
Nr.34

Nr.35

9

Nr.36

10

Nr.37

al

Nr. de
voturi

TITLUL HOTARARII

11
11

!

Hotararea cu privire la aprobarea cotei de combustibil pentru utilajele ~i
autoturismul proprietatea Comunei Socodor ;
Hotararea cu privire la aprobarea programului anual ~i a regulamentul privind
regimul flnantarilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului local
Socodor, alocate pentru activitati nonprofit;

11

11

Hotararsa cu privire la aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului
Comunei Socodor la data de 31.12.2016;

11

Hotararea implementarea proiectului .Reabltitare ~i extindere sistem de
alimentare cu apa ~i extindere canalizare menaiera in Com una Socodor,
judetul Arad ;

11

Hotararea privind aprobarea aprobarea implementani proiectului cu titlul
"Managamentul riscului la dezastre in zona Socodor - Ketegyhaza" ~i
aprobarea depunerii acestuia in cadrul Programului de Cooperare T eritoriala
2014-2020 "Interreg VA Romania-Ungaria";
Hotararea cu privire la aprobarea Regulamentului local de implicare a
publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism ~i amenajarea
teritoriului;

FUnd discutate toate cele propuse sedinta se incheie.

PRE~EDINTE DE ~EDINTA
CONSILIER
NADABAN STE~IAN

RGHE

11

11

1

ROMANIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL SOCODOR

MINUTA
desfa$urarii $edintei ordinare din data de 31 martie 2017 a Consiliului local
SOcodor
Secretarul consiliului local
$edinta consiliului local a fost convocate prin Dispozitia primarului nr.35 din data de
24 martie 2017. Sedinta Incepe la ora fixata in invitatia de participare, respectiv ora 1400•
Din totalul de 11 consilieri in functie, sunt prezenti ~i participa la ~edinta 11
consilieri , dupa cum urrneaza: Crisan Ramona, 19na loan, Hanza Remus Ovidiu, Unc
Dimitrie, Palcu Raul, Teorean Claudiu Dan ,Nadaban Stelian Traian, Tapes Dimitrie loan,
Sacara Doru loan, Mure~an Adrian Marius ~i Teorean loan Cornel.
Nu sunt absenti,
Prezenta consilierilor in numar de 11, asigura cvorumul necesar desfa§urarii sedintei
§i decizia de-a adopta hotarari valide.
La sedinta parttcipa de drept primarul comunei d-nul Jura loan Dimitrie §i d-nul
secretar Crisan Gheorghe .
;

\\~...... ,/

Invitati sunt domnii Cristea Alexandru Valentin, Nadaban Cristian Gheorghe si
doamna Marta Cornelia, anqajatl al Prlrnariei Socodor.
D-nul secretar constatand prezenta majoritatii consilierilor la ~dinta, dupa apelul
nominal, declara §edinta de consiliu local statutara §i invita presedintele de ~edinta, pe dnul Nadaban Stelian Traian la masa de prezidiu pentru Inceperea §edintei.
Presedintele de §edinta se aseaza la prezldiu,
Secretarul pune la dlspozitla consilierilor locali procesul verbal al §edintei anterioare pentru
a fi studiat ~isolicita consilierilor

sa prezinte

observatii In vederea consemnarf eventualele

discutil pe merginea lui.
Se clteste procesul verbal de la sedinta anterioara de catre domnul Cristea Alexandru
Valentin.

.1'

2

Pre,edintele de ~din\i
DOMNULE PRIMAR, DOAMNELOR $1 DOMNILOR CONSILIERI,
in conformitate cu prevederile art.42 alin. 5 din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala pre,edintele de ~dinta supune spre aprobare
procesul-verbal al ,edintei anterioare.
Se supune la vot:
Cine este pentru ?
Cine este

impotriva?

Daca se abtine cineva ?

Va multumesc,
Se adopta astfel

HOTARAREA nr.28 privind aprobarea procesului verbal de la ,edinta anterioara ,
in unanimitate de voturi (11 consilieri).

In

continuare presedintele de ~edinta domnul Nadaban Stelian Traian prezinta consilierilor
ORDINEA DE ZI

dupa cum urmeaza:
1.- Proiect de hotarare privind aprobarea continutului Procesului-verbal al sedintel
extraordinare a Consiliului Local Socodor din data de 14 martie 2017;
2.- Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei ~i a statului de functii pentru
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Socodor pe anul 2017;
3.- Proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind starea economics, sociala ~i
de mediu a comunei Socodor in anul 2016;
4.- Proiect de hotarare privind aprobarea cotei de combustibil pentru autoturismul ~i
utilajele din dotarea prirnariel Socodor in anul 2017;
5.- Proiect de hotarare privind aprobarea cadrului general ~i a procedurii privind acordarea
finanlarii nerambursabile de la bugetul local pentru cultura, asistenta sociala , culte ~i sport
in anul 2017;
6.- Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2016;
7.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizatl ai
proiectului cu titlul "Reabilitare ~i extindere sistem de alimentare cu apa ~i extindere
canalizare menajera, in Comuna Socodor, judetul Arad" ~i aprobarea depunerii acestuia
in cadrul Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR 2014-2020) in vederea obtinerii
unei finantarl nerambursabile;
8.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu
titlul" Dotarea Serviciului VoJuntar pentru Situatii de Urgenta din Socodor ~i Ketegyhaza" ~i
aprobarea depunerii acestuia in cadrul Programului de Cooperare Teritorlala 2014-2020
"Interreg V A Romania-Unqaria" in vederea obfinerii unei finantari nerambursabile;

3

Se propune de catre domnul primar suplimentarea ordinii de zi cu inca un punct !?ianume :
Punetul 1 suplimentar-

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de

impJicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism ~i amenajarea
teritoriului.
Domnul presedinte consulta plenul !?ilntreba daca mai sunt !?ialte propuneri
pentru completarea ordinii de zi .
Nemaifiind alte propuneri va supun spre aprobare ordinea de zi a sedlntei ordinare.
Supune la vot:
Cine este pentru ?
Cine este impotrtva?
Daca se abtine cineva ?

Va multurnesc.
Nu sunt obiectll ~i se aproba in unanimitate , cu 11 voturi "pentru"
HOTARAREA nr. 29 privind aprobarea ordinii de zi.

Pre$E!dintele de sedinta
Se trece la punetul nr.2 inscris pe ordinea de zj , privind aprobarea organigramei si
a statului de functli pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Socodor pe anul
2017, tinandu-se cont ca primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotararti nr.28.
Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta de catre acesta referatul de
specialitate tntocrnlt in acest sens , referat inregistrat cu nr.904 din 24 martie 2017. Se
prezinta statu. de functii !?iorganigrama la data de 31 martie 2017.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in catitate de initiator.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observant sau daca mai
sunt solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clarificari.
Supune la vot:
-

Cine este pentru ?
Cine este impotnva?
Daca se abpne cineva ?

Va

multurnesc.

Se aproba tn unanimitate , cu 11 voturi "pentru".
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HOTARAREA nr. 30 cu privire la aprobarea organigramei !?istatului de functii pentru
anu12017.
Se trece la punctul

nr. 3 lnscris pe ordinea de zi, privind aprobarea raportului

privind starea economica, sociala ~ide mediu a comunei Socodor In anul 2016.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta raportul activitatii desfasurate In anul
2016 ~i principalele propuneri pentru anul 2017.
Se prezinta proiectul de hotarare lntocmit In acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Domnul presedinte consulta pie nul daca mai sunt ~i alte observant sau daca mai
sunt solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clarificari.
Supune la vot:
Cine este pentru ?
Cine este impotrlva?

Daca se abtine cineva ?

Va

multurnesc.

Se aproba In unanimitate , cu 11 voturi "pentru",
HOTARAREA Nr. 31 cu privire la aprobarea raportului

privind starea economica,

soclala sl de mediu a Comunei Socodor in anu12016.
Se trece la punctul

nr.4 Inscris pe ordinea de zi , privind aprobarea cotei de

combustibil pentru autoturismul ~i utilajele din dotarea prtmariei Socodor In anul 2017.
Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta de catre acesta referatul de
speclalitate lntocmit In acest sens de catre doamna llie~i Brigitta Claudia, inspector in
cadrul compartimentului contabilitate , referat inregistrat cu nr. 909 din 24 martie 2017.
Se prezinta proiectul de hotarare lntocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
,
Domnul presedlnte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observant sau daca mai
sunt solicitate clarlficarl pentru proiectul de hotarare.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabH proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei.
Nu mai sunt alte clarificari.
Supune la vot:
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-

Cine este pentru ?
Cine este irnpotriva?
Daca se abtine cineva ?

Va rnultumesc,
Se aproba tn unanimitate , cu 11 voturi "pentru".
HOTARAREA nr. 32 privind aprobarea cotei de combustibil
autoturismul proprietatea Comunei Socodor.
Se trece la punctul

pentru utilajele !?i

nr.5 inscris pe ordinea de zi, privind

general ~i a procedurii privind acordarea

aprobarea cadrului

finantarii nerambursabile de la buqetul local

pentru cultura, asistenta sociala , culte ~i sport In anu12017.
Se da cuvantul primar. Se prezlnta referatul de specialitate Intocmit in acest sens
de catre doamna llie~i Brigitta Claudia, inspector in cadrul compartimentului contabilitate ~i
de catre doamna Pantea Nicoleta inspector in cadrul biroului de asistenta soclala.
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 domna Crlsan Ramona , presedintele comisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau propuneri
pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte propuneri.

Supune la vot:
-

Cine este pentru ?
Cine este impotriva?
Daca se abtine cineva ?

Va

rnulturnesc.

Se aproba in unanimitate , cu 11 voturi "pentru".
HOTARAREA nr. 33 privind aprobarea programului anual !?i a regulamentul
regimuf finanlarilor

privind

nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului local Socodor

alocate pentru activitali nonprofit.
Se trece ta punctul
inventarierH pe anul 2016.

nr.6 inscris pe ordinea de zi, privind aprobarea rezultatului

6

Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta referatul de specialitate intocmit in
acest sens de catre doamna llie~i Brigitta Claudia, inspector in cadrul compartimentului
contabilitate.
Se prezinta proiectul de hotarars 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 cafre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei.
Domnul presedmte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau propuneri
pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte propuneri.
\__)

Supune la vot:

Ci ne este pentru ?
Cine este irnpotrlva?

Daca se abtlne cineva ?

Va rnultumesc,
Se aproba in unanimitate , cu 11 voturi "pentru".
HOTARAREA nr.34 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului
Comunei Soeodor la data de 31.12.2016;
Se trece la punetul nr.7 lnscris pe ordinea de zi , privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici

actualizaf

ai proiectului cu titlul "Reabilitare ~i extindere sistem de

alimentare eu apa ~i extindere canalizare rnenaiera, in Comuna Soeodor, judetul Arad" ~i
<,~)

aprobarea depunerii aeestuia in cadrul Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR
2014-2020) in vederea obnnerf unei flnantart nerambursabile.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta referatul de specialitate intoemit in
aeest sens de catre doamna llie~i Brigitta Claudia, inspector in eadrul compartimentului
contabilitate ~i de catre domnul Heinzl Carol Marcel referent in cadrul biroului de urbanism.
Se prezinta proiectul de hotarare tntocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de speciahtate, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Une Dimitrie, presedintele comisiei.
Domnul presedinte consults plenul daca mai sunt ~i alte observant sau propuneri
pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte propuneri.
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Supune la vot:
Cine este pentru ?
Cine este impotriva?

Daca se abtine cineva ?

Va rnultumesc.
Se aproba in unanimitate , cu 11 voturi "pentru".
HOTARAREA

nr.35

privind

sistem de alimentare

implementarea

cu apa !ji extindere

proiectului

canalizare

"Reabilitare

!ji extindere

menajera in Comuna Socodor,

judetul Arad";
Se trece la punctul

nr.S inscris

pe ordinea de zi, aprobarea

implementarf

proiectului cu titlul " Managamentul riscului la dezastre in zona Socodor - Ketegyhaza" ~i
aprobarea depunerii acestuia in cadrul Programului de Cooperare Teritoriala 2014-2020
"Interreg V A Rornania-Unqaria" in vederea obtinerlt unei finantari nerambursabile.
Se da cuvantut domnului primar. Se prezinta referatul de specialitate intocmit in
acest sens de catre doamna lliesi Brigitta Claudia, inspector in cadrul compartimentului
contabilitate ~i de catre domnul Heinzl Carol Marcel referent in cadrul biroului de urbanism.
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, presedintete comisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt 9i alte observatii sau propuneri
pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte propuneri.
Supune la vot:
-

Cine este pentru ?
Cine este impotrlva?
Daca se abtine cineva ?

Va multumesc.
Se aproba in unanimitate , cu 11 voturi "pentru".
HOTARAREA
"Managamentul
depunerii

nr.36

privind

riscului

acestuia

aprobarea

implementarll

la dezastre in zona Socodor

in cadrul

Programului

proiectului

- Ketegyhaza"

de Cooperare

Teritoriala

cu

titluJ

!ji aprobarea

2014-2020

"Interreg V A Romania-Ungaria".

/1-
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Se trece la punctul nr.1 suplimentar

inscris pe ordinea de zi , privind aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de
urbanism ~i amenajarea teritoriului.
Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta referatul de specialitate intocmit in
acest sens de catre domnul Heinzl carol Marcel, referent in cadrul biroului urbanism ~i de
catre doamna Stuparu Ana Andreea cu atribuftl cu privire la achlzltille publice.
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 doamnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observant sau propuneri
pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte propuneri.
Supune la vot:
Cine este pentru ?
Cine este impotriva?
Daca se abtine cineva ?

Va multumesc.
Se aproba in unanimitate , cu 11 voturi "pentru".
HOTARAREA
publicului

nr.37 cu privire

in elaborarea

sau

la aprobarea
revizuirea

Regulamentului

planurilor

local de implicare

de urbanism

,i

a

amenajarea

teritoriului.
Domnul presedinte tntreaba consilierii daca, pe langa punctele discutate doresc sa
prezinte alte probleme legate de comuna Socodor.
Domnul primar prezinta sttuatla cu privire la cerererile depuse la APIA in campania
anului 2017 de catre fermierii din localitatea Socodor

si
situatia cererilor rezolvate si
"
,

nerezolvate din campania anului 2016, inclusiv Asociatia Trei Pastori.
Nemaifiind alte probleme, presedintele de sedinta, domnul Nadaban Stelian Traian

.

declara inchise lucrarile sedintei
ordinare a Consiliului local.
,

Secretar,

CONSILIUL LOCAL SOCODO]l
Cod Fiscal: 3519330,. Comuna Socodor nr •.1 Cod Postal 3.17305,judelul Arad, TeL+4 0257 358 100;
Fax.+4 0257358112;
e-mail: primaria(iJ.!,§ocodor.ro. ; socodor@gmaiLcoJn; www.socodor.ro

Nr. 1007 din 31 martie 2017

PROCES

VERBAL

Noi Jura lean Dimitrie, primarul cemunei Socodor ~i Crisan
Gheorghe, secretar al primariei Socedor, la data de mai sus am
procedat in conformitate cu prevederile art.42 alin (7)
215/2001

privind

adrninistratia

publica

local a

din Legea

.republicata,

cu

rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare, la afisarea la panoul de aflsa] al
primariei a "Minutei sedintel" de la sedinta ordlnara, a Consiliului local
Socodor.Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal conform
prevederilor legale.

PRIMAR

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod FisCQ1:3519330; Comuna Socodor nr.I Cod Postal 317305,judetul Arad, TeL+4 0257358100;
Fax.+4 0157358 112; e-mail: erimaria.@socodof.ro. i socodm'(ii)gmail.com; www.socodor.ro

TABEL NOMINAL

cuprinzand situatia punctelor inscrise pe ordinea de zi
la sedinta
,
, ordinara din data de 31 martie 2017
Nr.
crt.

1

2
3
4
5
6

7

8

HOTARAREA

Privind aprobarea procesului verbal de la sedlnta
anterioara:
Privind aprobarea ordinii de zi;
1.- Proiect de hotarare privind aprobarea continutului
Procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului
Local Socodor din data de 14 martie 2017;
2.- Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei !?i
a statu lui de func~ii pentru aparatul de specialitate al
Primarului Comunei Socodor pe anu12017;
3.- Proiect de hotarare privind aprobarea raportului
privind starea econormca, soclala !?ide mediu a
comunei Socodor in anul 2016;
4.- Proiect de hotarare privlnd aprobarea cotet de
combustibil pentru autoturisrnul si utilajele din dotarea
prlrnariel Socodor in anul 2017;
5.- Project de hotarare privind aprobarea cadrulul
general !?ia procedurii privind acordarea ftnantarf
nerambursabile de la bugetullocal pentru culture,
asistenta soclala , culte !?isport in anul 2017;
1

1

6.- Project de hotarare privind aprobarea rezultatului
inventarierii pe anul 2016;

7.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizati ai proiectului cu titlul
• "Reabilitare ~i extindere sistem de alimentare cu apa !?i
9 extindere canalizare rnenalera, in Comuna Socodor,
judetul Arad" !?iaprobarea depunerii acestuia in cadrul
Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR 20142020) in vederea obtinerii unei flnantarl nerambursabile;
8.- Project de hotarare privind aprobarea indicat6rilor
•tehnico-economici ai proiectului cu titlul " Dotarea
10 Serviciului Voluntar pentru Sltuatii de Urgenta din
Socodor si Ketegyhaza" ~i aprobarea depunerii acestuia
in cadrul Programului de Cooperare Teritonala 2014-

Situatia
discutata
Aprobata in
unanimitate
Aprobata in
unanimitate
Aprobata in
unanimitate
Aprobata in
unanimitate
Aprobata in
unanimitate
Aprobata in
unanimitate
Aprobata in
unanimitate
Aprobata in
unanimitate

Aprobata in
unanimitate

Aprobata in
unanimitate

Observa1ii

2020 "Interreg V A Romanta-Unqaria" in vederea
obtinerii
unei finantarl
,
, nerambursabile;

11

9.- Punctul1 suplimentar- Proiect de hotarare privind
aprobarea Regulamentului local de implicare a
publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de
urbanism ~i amenajarea teritoriului.

PRESEDINTE
DE SEDINTA
,
"
CONSILIER
NADAsAN STEL!.I~~
N TRAIA

\~~

Aprobata in
unanimitate

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.I Cod Postal 317305,judeful Arad, TeL+4 0257358100;
Fax.+4 0257358112;
e-mail: (lrimaria(iib~ocl)dor.ro! ; socodor(iVgmail.com; www.socodor.ro

TABEL NOMINAL
cuprinzand situatla hotararilor adoptate in
sedinta
,
, ordlnara din data de 31 martie 2017

u

Nr.
crt.

Numar
hotatare

1

Nr.28

2

Nr.29

3

Nr.30

4

Nr.31

5

Nr.32

6

Nr.33

7

Nr.34

8

Nr.35

9

Nr.36

10

Nr.37
..........

_._

..

Nr.de
voturi

TITLUL HOTARARII

Hotararea cu privire fa aprobarea procesului verbal de la sedinta
anterioara:
Hotararea cu privire la aprobarea ordinii de zi;
Hotararea cu.privlre la aprobarea organigramei ~j statului de functii
pentru anul 2017;
· Hotararea cu privire la aprobarea raportului privind starea
econornica, soclala ~i de mediu a Comunei Socodor in anul 2016;
Hotararea cu privire la aprobarea cotei de combustibil pentru
utilajele si autoturismul proprietatea Comunei Socodor ;
Hotararea cu privire la aprobarea programului anual ~i a
regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile din
fondurile bugetului Consiliului local Socodor, alocate pentru
activitati nonprofit;
Hotararea cu privire la aprobarea rezultatului inventarierii
patrimoniului Comunei Socodor la data de 31.12.2016;
Hotararea implementarea proiectului .Reabilitare ~i extindere sistem
de alimentare cu apa ~iextindere canalizare menajera in Comuna
Socodor,Judetul Arad ;
Hotararea privind aprobarea aprobarea implementarii proiectului cu
· titlul "Managamentul riscului la dezastre in zona Socodor; Ketegyhaza" ~i aprobarea depunerii acestuia in cadrul Programului
de Cooperare Teritoriala 2014-2020 "Interreg VA RomaniaUngaria";
· Hotararea cu privire la aprobarea Regulamentului local de implicare
• a publicului in elaborarea sau revizuirea plan urilor de urbanism ~i
• amenajarea teritoriului;

PRESEDINTE
DE SEDINTA
,
"
CONSILIER

CONTRASEMNEAZA

NADABAN STEll AN TRAIAN

GHE

~

~~~R

11
11
11
11
11

11

11
11

11

11

CONSILIUL LOCALSOCOtJOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr..1 Cod Postal 3.17305,jud~ul Arad, TeL+4 0257 358100;
Fax.+4 0257358112; e-mail: primaria{a)§,ocodor.ro, ; socodOlfiiigmaiLcom;www.socodor.ro

Nr. 901 din 24 martie 2017

PROCES

incheiat

VERBAL

astazi 24 martie 2017.

Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor ~i Crisan
Gheorghe

secretar al prlmariei Socodor ,Ia data de mai sus, am

procedat in conformitate cu prevederile art.42 alin( 7)
215/2001

privind

administratia

publica

locala

din Legea

.republicata,

cu

rnodificarile sl cornpletarile ulterioare, la afisarea la panoul de afisa] al
prirnariei ~i pe site-ul pnmariei a hotararilor de la sedinta anterloaraOrept pentru care am incheiat prezentul proces verbal conform
prevederilor le9a1e.-

PRIMAR

RGHE

CONSILIULoLOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,juderul Arad, TeL+4 0257358100;
Fax. +40257358 112; e-mail: l!,rinllll'ia(aJ/>(}co£iof.ro, ; socodor(ii)gmaii.(:otn;
www.socodor.ro

HOTARAREA nr.28
din 31 martie 2017
privind aprobarea contiautului Procesului-verbal al sedlntet extraordinare a Consiliului
Local Socodor din data de 14 martie 2017
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR
lNTRUNIT IN ~EDINTA ORDINARA DIN DATA DE 31 martie 2017
Avand in vedere,
- Procesul verbal al sedintei
,
, extraordinare a Consiliului Local Socodor din data de
14.03.2017 ;
- prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind adrninistratia publica local a,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr.2IS/2001 privind administratia publica local a,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Votul exprimat de catre cei 11 consilieri prezenti la sedinta, din cei 11 in functie, din care

toti cei 11 consilieri au votat "pentru";

HOTARASTE:
•
Art.I: Se aproba continutul Procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local
Socodor Arad din data de 14 martie 2017, conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.2: Prezenta hotarare se comunica la:
-Institutia prefectului-Judetul

Arad, Serviciul Juridic ~i Contencios Administrativ.

PRESEDINTE DE SEDINT
!

"

CONSILIUL LOCAL· SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.I Cod PoslIIl 317305,judquf Arad, TeL+4 0257358100;
Fax.+4 0157358112;
e-mail: erimariy{a)soCfJdQr.ro, i s(JCfJdoKiilgmail.com; www.SOcodoT.ro

PROCES VERBAL
incheiat astazl 14 martie 2017 cu ocazia ~edin\ei extraordinare a Consiliului Local al
Comunei Socodor, judetu! Arad.
$edinla consiliului local a fost convocate prin Dtspozina primarului nr. 29 din data de 08
martie 2017.
$edinta incepe la ora flxata in convocator - ora 1100.
Din totalul de 11 consilieri in functie, sunt prezentl ~i partlcipa la ~edinla 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.
Teorean Claudiu Dan este absent.
Prezenta consilierilor in numar de 10, asigura cvorumul necesar desfa~urarii sedintei si
decizia de a adopta hotarari valide.
La sedlnta participa de drept primarul comunei domnul Jura loan Dimitrie ~i domnul
secretar Crlsan Gheorghe.
Invitati, sunt domnul Cristea Alexandru Valentin, Palcu Rodica - director Scoala
Girnnaziala "Iustin Marsleu'Socodor, Darazs Tibor - antrenor principalla Clubul sportiv Vulturii,
lIie~i Brigitta Claudia -contabil Primarta Socodor ~i domnul Nan loan, director Caminul Cultural.
Din com una nu particlpa cetatenl.
D-nul secretar, constatand prezenta majoritatii consilierilor la ~edinla, dupa apelul
nominal, declara sedinta de consiliu local statutara ~i invita presedintele de ~edinta! pe d-nul
Igna loan la masa de prezidiu pentru inceperea sedintel.
Presedlntele de ~edinta se aseaza la prezidiu.
Secretarul pune la dlspozltia consilierilor locali procesul verbal al ~edin\ei anterioare
pentru a fi studiat ~i solicita consilierilor sa prezinte, in vederea consernnaril, eventualele
discutii pe marginea lui. Se citeste textul integral al procesului verbal de la sedlnta anterioara
de catre domnul Cristea Alexandru Valentin.
Presedintele de ~edinla tntreaba membrii consiliului daca in urma studierii procesului
verbal de la sedlnta anterioara sunt dlscutll pe marginea acestuia.
Nefiind discutii cu referire la continutul procesului-verbal de la sedinta anterioara,
Se adopta astfel:

.

HOTARAREA NR.16 privind aprobarea procesului verbal de la ,edinta anterioara , in
unanimitate de voturi (10 consilieri).
In continuare d-nul secretar • tnmaneaza, invitatia de participare la sedinta
extraordinara a consilierilor care cuprinde ordinea de zi presedintetul de ~edinla , iar
presedintele de ~edinta prezinta consilierilor
J

ORDINEA DE ZI
dupa cum urmeazi:
1.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017;
2.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului SC Selectiv Soc Colectare pentru anul
2017;
3.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu titlul
. "Construire scoala cu clasele I-VIII Comuna Socodor, judetul Arad" ~i aprobarea includerii
obiectivului in Programul national de dezvoltare locala:
4.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu titlul
"Refacere trotuare in intravilanullocalita\ii Socodor, judetul Arad" ~i aprobarea includerii
obiectivului in Programul national de dezvoltare locala;
5.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu titlul
"Modernizare sediu Primaria Socodor, judetul Arad" ~i aprobarea includerii obiectivului in
Programul national de dezvoltare locala;
6.- Protect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu titlul
"Reabilitare ~i extindere sistem de alimentare cu apa in Comuna Socodor, judetul Arad" ~i
aprobarea includerii obietivului in Programul national de dezvoltare locala;
7.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu titlul
"Extindere canalizare menaiera in Comuna Socodor, judetut Arad" ~i aprobarea includerii
obiectivului in Programul national de dezvoltare locala;
8.- Proiect de hotarare privind aprobarea participarii comunei Soeodor in cadrul programului
"Control Integrat al Poluarf cu Nutrienti 2016-2022" flnantat de Ministerul Mediului Apelor ~i
Padurilor in vederea obtinerii unei finantari
nerambursabile;
,
g.-Proiect de hotarare privind completarea domeniului public al Comunei Socodor;
Se propune de catre domnul primar suplimentarea ordinii de zi cu inca un punct ~i
anume:
Punctul 1 suplimentar- Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare din anul scolar
2017-2018.
\"",,,,(,,';
Nemaifiind alte propuneri va supun spre aprobare ordinea de zi a ~edinlei ordinare.
Nu sunt obiectii ~i se aproba in unanimitate cu 10 voturi "pentru",

.

I

HOTARAREA Nr. 17 privind aprobarea ordinii de zi.
D-nul secretar, inainte de a se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi
prezinti consilierilor
cvorumul necesar votarii fiecarei hotarari, Tn parte.
Consilierii, iau cunostinti
de acest aspect in vederea respectarii cvorumului
stabilit de legislatia in vigoare si prezentat de catre d-nul secretar.
in continuare se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

Punctul1
Proiect de hotarare privind aprobarea privind aprobarea bugetului local pentru anul
2017.
Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta de catre aeesta referatul de specialitate
intocmit In acest sens de catre doamna llie~i Brigitta Claudia, inspector In cadrul
2

compartimentului contabilitate, referat inregistrat cu nr.735 din 10 martie 2017. Se prezinta
bugetul atat la partea de venituri cat !?ila partea de cheltuieli, pe fiecare capitol, subcapitol, titlu
!?ialiniat in parte.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se da cuvantul doamnei director Palcu Rodica, care prezinta cateva dintre priorita1i1epe
care Ie are la $coala Socodor. Din punct de vedere al sumelor alocate prin bugetul pe anul
2017, aceasta se declara rnulfumita.
Se prezlnta raportul comislet de specialitate, care avlzeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, 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 propuneri.
Dlscutil : nu sunt.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele de !?edinla supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 10
~~J._) voturi " pentru", fHnd astfel adoptata

HOTARAREA Nr. 18

cu privire la aprobarea bugetului local pentru anu12017.

Punctul2
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului SC Selectiv Soc Colectare SRL pentru
anu12017.
Se da cuvantut doamnei Tilmaciu Nela Daniela, contabil sef in cadrul SC Selectiv Soc
Colectare SRL Se prezinta de catre aceasta referatul de specialitate intocmit in acest sens. Se
prezinta bugetul atat la partea de venituri cat !?i la partea de cheituieJi, detaliindu-se atat
cheltuielile de personal cat !?icheltuielile cu bunurile !?iserviciile prevazute a se efectua in anul
2017.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt !?i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate claritlcarl pentru proiectul de hotarare.
Se prezlnta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintete comisiei.
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
I

HorARAREA Nr. 19

cu privire la aprobarea bugetului

initial pe anul 2017 al S.C.

Selectiv Soc Colectare S.R.L.
Punctul3
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu
titlul "Construire scoala cu clasele I-VIII Comuna Socodor, judetul Arad" !?iaprobarea includerii
obiectivului in Programul national de dezvoltare locals.
Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta de catre acesta referatul de specialitate
intocmit in acest sens de catre doamna llie!?i Brigitta Claudia, inspector In cadrul

3

compartimentului contabilitate ~i de catre domnul Heinzl Carol Marcel referent in cadrul biroului
de urbanism, referat inregistrat cu nr.735 din 10 martie 2017.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit 1n acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, In calitate de lnifiator.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observant sau daca mai sunt
solicitate clarificarl pentru proiectul de hotarare.
Se prezlnta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedmtele comisiei.
Nu mai sunt alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele de ~edin\a supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 10
voturi " pentru", fiind astfel adoptati

HOTARAREA Nr.20 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai proiectului
"Construire !jcoati cu clasele I-VIII Com una Socodor, judetul
includerii obiectivului in Programul National de Dezvoltare Locala.

Aradn !ji aprobarea

Punctul4
'.<<<i..}

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aj proiectului cu
titlul "Amenajare trotuare in intravllanul locatttatll Socodor" ~i aprobarea includerii obiectivului in
Programul national de dezvoltare locala.
Se da cuvantul primar. Se prezinta referatul de specialitate intocmit in acest sens de
catre doamna llie~i Brigitta Claudia, inspector In cadrul compartimentului contabilitate !?i de
catre domnul Heinzl Carol Marcel referent in cadrul biroului de urbanism.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
,
Se prezmta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedmtele comisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca rnai sunt ~i alte observant sau propuneri pentru
proiectul de hotarare,
Nu mai sunt alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedlntele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 10
voturi " pentru", fUnd astfel adoptati

HOT ARAREA Nr. 21 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
"Amenajare trotuare in localitatea Socodor"
Programul National de Dezvoltare Locali.

,i

aprobarea includerii

ai proiectului
obiectivului in

Punctul5
Project de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu
titlul "Reabilitare ~i modernizare sediu Primaria Socodor, judetul Arad" ~i aprobarea includerii
obiectivului in Programul national de dezvoltare locela,
Se da cuvantut domnului primar. Se prezinta referatul de specialitate intocmit in acest
sens de catre doamna lliesi Brigitta Claudia. inspector in cadrul compartimentului contabilitate
~i de catre domnul Heinzl Carol Marcel referent in cadrul biroului de urbanism.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit In acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calltate de ininator.
4

Se prezinta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei.
Domnul presedlnte consulta plenul daca mai sunt !?ialte observatll sau propuneri pentru
proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte propuneri.
Nefiind alte discu\ii se incheie acest punct.
Presedintele de sedinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 10
voturi " pentru", fUnd astfel adoptats

,i

HOTARAREA Nr. 22 aprobarea indicatorilor

tehnico-economici
ai proiectului
"Reabilitare
modernizare sediu prlmarle, comuna Socodor, judetul Arad" ,i aprobarea
includerii obiectivului in Programul National de Dezvoltare Locals;

Punctul6
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
"Reabilitare !?i extindere retele alimentare cu apa comuna Socodor" !?i aprobarea includerii
. obiectivului in Programul National de Dezvoltare Locale.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta referatul de specialitate intocmit in aeest
sens de cafre doamna llie!?i Brigitta Claudia, inspector in cadrul compartimentului contabilitate
!?ide catre domnul Heinzl Carol Marcel referent in cadrul biroului de urbanism.
Se prezlnta proiectul de hotarare intoemit in aeest 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, presedlntele eomisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt !?ialte observatii 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", fUnd astfel adoptats

,i

HOTARAREA Nr. 23 privind aprobarea

,i

indicatorilor tehnico-economici
ai proiectului
" Reabilitare
extindere retele alimentare cu apa comuna Socodor"
aprobarea
includerii obiectivului in Programul National de Dezvoltare Locals;

Punctul7
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu
titlul "Extindere canalizare menaiera in Comuna Socodor, judetul Arad" !?i aprobarea includerii
obiectivului in Programul national de dezvoltare locala.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta referatul de specialitate intocmit in aeest
sens de catre doamna llie!?i Brigitta Claudia, inspector in cadrul compartimentului contabilitate
!?ide catre domnul Heinzl Carol Marcel referent in cadrul biroului de urbanism.
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
notarare de catre doamnul Unc Dimitrie, presedlntele comisiei.
Domnul presedinte consults plenul daca mai sunt ~i alte observatll sau propuneri pentru
proiectul de hotarare,
Nu mal sunt alte propuneri.
5

Nefiind alte discutii se incheie acest punct,
Presedlntele
voturi

" pentru",

de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba
fiind astfel adoptata

HOT ARAREA Nr. 24
proiectului
. obiectivului

cu 10

"Extindere

privind

canalizare

in Programul

aprobarea

menajera

National

indicatorilor

in comuna

,i

tehnico-economici

Socodor"

Lccata,

de Dezvoltare

aprobarea

ai
includerii

PunctulB
Proiect de hotarare privind aprobarea

partlcipani

"Control Integrat al Poluarii cu Nutrienti 2016-2022"

comunei Socodor in cadrul programului

flnantat de Ministerul

Mediului Apelor ~i

Padurllor in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile.
Se da cuvantul domnului secretar.

Se prezinta

sens de catrs domnul Nadaban Cristian Gheorghe,

referatul de specialitate

intocmit in acest

inspector in cadrul biroului

agricol

~i de

. catre doamna Marta Cornelia Floare referent in cadrul biroului agricol.
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 avtzeaza favorabil

hotarare de catre doamnul Unc Dimitrie, presedintete
Domnul

presedinte

proiectul de

comisiei.

consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatli

sau propuneri pentru

proiectul de hotarare,
Nu rnai sunt alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele
voturi

" pentru",

de ~edin\a supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba
fiind astfel adoptata

HOTARAREA Nr.
programul

cu 10

25 cu privire

"Controlullntegrat

al Poluarii

la aprobarea
cu Nutrienti

participarii

Comunei

Socodor

la

2016·2022".

Punctul9
Proiect de hotarare privind aprobarea
Se da cuvantul domnului

secretar.

sens de cafre dornnul Crisan Gheorghe,
inspector In cadrul compartimentului

completarii

Se prezinta

dorneniului

public al Comunei

referatul de specialitate

Socodor.

intocmit in acest

secretar ~i de catre domnul Pascutiu Gheorghe

Florin

financiar-contabiJ.

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,
hotarare de catre doamnul Unc Dimitrie, presedintele
Domnul

presedinte

care avizeaza favorabil

proiectul de

comisiei.

consulta plenul daca mai sunt ~i alte observant

sau propuneri

pentru

proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte propuneri.
Nefiind alte disculii se incheie
Presedintele
voturi

" pentru",

de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba

cu 10

fiind astfel adoptata

HOTARAREA Nr. 26
Comunei

acest punct,

cu privire

la aprobarea

completarf

domeniului

public

al

Socodor;

Se trece la punctul

nr.1 suplimentar

inscris pe ordinea de zl, cu privire la aprobarea

retelei
scolare din anul scolar
2017-2018.
"
,
6

Se da cuvantul domnului secretar. Se prezlnta referatul de specialitate intocmit in acest
sens de catre domnul Crisan Gheorghe, secretar .
Se prezlnta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se da cuvantul doamnei director Palcu Rodica care expune punctul de vedere cu privire
la reteaua
scotara din anul scolar
2017 ~2018.
,.
,
Se prezinta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre doamna Crisan Ramona, 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.
Presedintels de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 10
voturi " pentru", fiind astfel adoptata

HOTARAREA Nr. 27 cu privire la aprobarea retelei ~colare din anul scolar 20172018;
Domnul presedmte tntreaba consilierii daca, pe langa punctele discutate doresc sa
prezinte alte probleme legate de comuna Socodor.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, presedlntele de sedinta, domnul Igna loan,
declara inchise lucrarite sedintei ordinare a Consiliului local • multurnindu-le tuturor pentru
participare.
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COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 351.9330; Com una Socodor nr.: Cod Postal 317305, judeful Arad, Tel. +4 0257 358100;
Fax.+4 0257 358112; e-mail: primaria@.socodor.ro,
; socodor@.gmail.com;
www.socodor.ro

Nr.g03 din

24 martie 2017

PROCES

VERBAL

incheiat astazi 24 martie 2017.
Noi Jura loan Dirnitrie, primarul comunei Socodor ~i Crisan
Gheorghe secretar al primarlel Socodor .la data de mai sus, am
procedat in conformitate cu prevederile art.42 alin( 7) din Legea
215/2001

privind administratla publica locala .republicata, cu

modiflcarile sl completartle

ulterioare, la afisarea la panoul de

afi~aj al prirnarlel a procesului verbal de la sedinta antertoaraDrept pentru care am incheiat prezentul proces verbal
conform prevederilor legale.-

HE

CONSILIUL LOCAL SO COD OR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.I Cod Postal 317305,juderul Arad, TeL+40257358100;
Fax. +40257358 112; e-mail: primari4(iiSocodol'.ro,
; somtfor(it)gmail.c(IIn;
www.socodor.ro

...,

'"

PROJECT DE HOTARARE
numar: 1 din data: 24.03.2017
privind aprobarea procesului verbal de la sedinta extraordinara din 14
martie 2017
Consiliul Local al Comunei Socodor, intrunit in ~edintaordlnera la data de 31.03.2017
Avand In vedere,
- Procesul verbal al sedintei
,
, extraordinare
14.03.2017 ;

a Consiliului Local Socodor din data de

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

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

BOTARASTE:,
Art.1: Se aproba continutul Procesului-verbal al sedintei extraordinare a Cons:i1iului Local
Socodor Arad din data de 14 martie 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.

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Com una Socodor nr.l Cod Postal 3J7305,jude(ui Arad, TeL+4 0257358100;
Fax. +40257358 1/2; e-mail: printaria@!§ocodor.ro. ; socodor@gmail.com; www.socodor.ro

HorARAREA
privind aprobarea

nr. 29 din 31.03.2017

Ordinii de zi a ,edintei

ordinare

din data de 31.03.2017

.CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR
iNTRUNIT iN ~EDINTA ORDINARA DIN DATA DE 31 MARTIE 2017
Luand act de Ordinea de zi cuprtnsa in Dispozltla primarului de convocate a sedintei numarul
35/24.03.2017;
-prevederile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind adrnintstratia publica locala,
republicata, cu rnooificarile sl cornpletarlle ulterioare;
in temeiul art. 45 alin.(1) din Legea 215/2001 privind admlnistratia publica locala cu
rnodiflcarlle l?i completarile ulterioare,
Votul exprimat in unanimitate"pentru"
de catre cei 11 consilieri prezenti la l?edinta din cei 11
in functle:
HOTARASTE:

•

Art. 1: Se aproba ordinea de zi a l?edin\ei ordinare cu urmatoarele puncte:
1.- Proiect de hotarare privind aprobarea contlnutulul Procesului-verbal al sedintei
extraordinare a Consiliului Local Socedor din data de 14 martie 2017;
2.- Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei l?ia statului de functii pentru aparatul
de specialitate al Primarului Comunei Socedor pe anul 2017;
3.- Proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind starea economlca, soclala l?ide
mediu a comunei Socedor in anul 2016;
4.- Proiect de hotarare privind aprobarea cote I de combustibil pentru autoturismul si utilajele
din dotarea prirnariei Socodor in anul 2017;
5.- Proiect de hotarars privind aprobarea cadrului generall?i a procedurii privlnd acordarea
finanlarii nerambursabile de la bugetul local pentru cultura, aslstenta sociala , culte l?i sport in
anu12017;
6.- Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2016;
7.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actuallzati ai
proiectului cu titlul "Reabilitare ~i extindere sistem de alimentare cu apa ~i extindere canalizare
menajera, in Comuna Socedor, judetul Arad" ~i aprobarea depunerii acestuia in cadrul
Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR 2014-2020) in vederea obtinenl unei finanlari
nerambursabile;
8.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu titlul "
Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenla din Socodor ~i Ketegyhaza" !?i
aprobarea depunerii acestuia in cadrul Programului de Cooperare Terltonala 2014-2020
"Interreg V A Romania-Unqaria" in vederea obtinerii unei flnantari nerambursabile;
Punctul 1 suplimentar: Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de
implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism !?iamenajarea
teritoriului
Art. 2: Prezenta se cornunica cu Institutia
, Prefectului-Judetul, Arad, Serviciul Juridic si
,
Contencios Administrativ !?iun exemplar se arhiveaza.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONSILIER
NADABAN STELIAN TRAIAN

\r\t\~,
\~

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Com una Socodor nr...1 Cod Postal 317305,jude,ui Arad, TeJ.+4 0257 358100;
Fax. +40257358 112; e-mail: fJrimaria@~oc(/dor.ro, ; socodorialgmgil.c(/m; www.socodor.ro

PROCES VERBAL
incheiat astazi 31 martie 2017 cu ocazia sedintei
,
, ordinare a Consiliului Local al
Comunei Socodor, judetul Arad.
Sedinta consiliului local a fost convocate prin Dispozltia primarului nr. 35 din data de
24 martie 2017.
~edinta incepe la ora fixata in convocator - ora 1400.
Din totalul de 11 consilieri In functie, sunt prezenti ~i participa la ~edinta 11
consilieri . dupa cum urmeaza: Crisan Ramona, Igna loan, Hanza Remus Ovidiu, Unc
Dimitrie , Palcu Raul, Nadaban Stelian Traian, '[apos Dimitrie loan, Teorean Claudiu Dan,
Sacara Doru loan, Muresan
Adrian Marius si
,
, T eorean loan Cornel.
Nu sunt absenti.
Prezenta consilierilor in numar
de 11, asigura cvorumul necesar desfasurarli
sedlntel ~i decizia de a adopta hotaran val ide.
La sedinta partlcipa de drept primarul comunei domnul Jura loan Dimitrie ~i domnul
secretar Crisan Gheorghe .
lnvitat! sunt domnii Cristea Alexandru Valentin, Nadaban Cristian Gheorghe ~i
doamna Marta Cornelia. angajali ai Primariei Socodor.
Din cornuna nu participa cetateni.
D-nul secretar, constatand prezenta majoritalii consilterilor la sedinta, dupa apelul
nominal, declara sedinta de consiliu local statutara ~i invita presedintele de ~edinta, pe dnul Igna loan la masa de prezidiu pentru inceperea sedintei,
Presedintele de sedinta se aseaza la prezidiu.
Secretarul pune la dispozitla consilierilor locali procesul verbal al sedintei anterioare
pentru a fi studiat ~i sohcita consilierilor sa prezinte, in vederea consemnaril, eventualele
dlscutll pe marginea lui. Se citeste textul integral al procesului verbal de la sedinta
anterioara de catre domnul Cristea Alexandru Valentin.
Presedmtele de ~edinta intreaba membrii consiliului daca in urma studierii procesului
verbal de la sedinta anterioara sunt dlscutii pe marginea acestuia.
Nefiind discutii cu referire la continutul procesului-verbal de la sedinta anterioara,
Se adopta astfel:

.

HOTARAREA Nr.28 privind aprobarea procesului verbal de la ~edinta anterioara ,
in unanimitate de voturi (11 consilieri).
In continuare presedintele de sedinta, domnul Nadaban Stelian Traian, prezinta
consilierilor
ORDINEA DE ZI
dupa cum urmeaza:
1.- Project de hotarare privind aprobarea continutului Procesului-verbal al sedlntel
extraordinare a Consiliului Local Socodor din data de 14 martie 2017;

·

.

..

..

2.- Protect de hotarare privind aprobarea orqaniqrarnei ~i a statului de functn pentru aparatul
de specialitate al Primarului Comunei Socodor pe anul 2017;
3.- Proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind starea econornlca, soclala ~i de
mediu a comunei Socodor in anul 2016;
4.- Proiect de hotarare privind aprobarea cotei de combustibil pentru autoturismul ~i
utilajele din dotarea primariei Socodor in anul 2017;
5.- Proiect de hotarare privind aprobarea cadrului general ~i a procedurii privind acordarea
finan\arii nerambursabile de la bugetullocal pentru cultura, asistenta socials , culte ~i sport
in anul 2017;
6.- Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2016;
7.., Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai
proiectului cu titlul "Reabilitare ~i extindere sistem de alimentare cu apa ~i extindere
canalizare rnenalera, in Comuna Socodor, judetul Arad" ~i aprobarea depunerii acestuia in
cadrul Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR 2014-2020) In vederea obtlneni
unei finantari nerambursabile;
8.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu
titlul " Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatli de Urgenta din Socodor ~i Ketegyhaza" ~i
aprobarea depunerii acestuia in cadrul Programului de Cooperare Teritoriala 2014-2020
"Interreg V A Romania-Unqaria" in vederea obtinerf unei finantari nerambursabile;
Se propune de catre domnul primar suplimentarea ordinii de zi cu inca un punct ~i anume :
Punctul 1 suplimentar- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de
implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planunlor de urbanism ~i amenajarea
teritoriului.
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 zi a sedintel ordinare.
Nu sunt obiectii ~i se aproba in unanimitate , cu 11 voturi "pentru",

HOT ARAREA Nr. 29 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 cunostin~ade acest aspect in vederea respectarii cvorumului
stabilit de legislatia
, in vigoare si prezentat de catre d-nul secretar.

In continuare

se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

Punctu/2
Protect de hotarare privind aprobarea organigramei ~i a statului de functii pentru
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Socodor pe anul 2017, tinandu-se cont ca
primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotararii nr.28.
Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta de catre acesta referatul de
specialitate Intocmit in acest sens , referat inregistrat cu nr.904 din 24 martie 2017. Se
prezlnta statui de functll ~i organigrama , la data de 31 martie 2017.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catrs 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 daca mai
sunt solicitate claritlcart pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte propuneri.
2

3C

Discutii, : nu sunt,
Nefiind alte discuti! se tncheie acest punct.
.. Pregedintele de ~edin\a supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba
11 voturi " pentru", fiind astfel adoptata

cu

HOTARAREA Nr. 30 cu privire la aprobarea organigramei ,i statului de functii
pentru anul 2017.

Punctul3
Proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind starea economlca, sociala ~i
de mediu a comunei Socodor In anul 2016.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta raportul activitatii desfasurate In anul
2016 ~i principalele propuneri pentru anu12017.
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 avlzeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei.
Domnul presedmte consults plenul daca mai sunt ~i alte observant sau daca mai
sunt solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clariflcari ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutil se Incheie acest punct.
Presedintele de gedinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu
11 voturi " pentru" flind astfel adoptata
f

HOTARAREA Nr. 31 cu privire la aprobarea raportului privind starea economlca,

,i

soclata
de mediu a Comunei Socodor in anul 2016.
Punctul4
Proiect de hotarare privind aprobarea cotei de combustibil pentru autoturismul ~i
utilajele din dotarea primariei Socodor In anul 2017.
Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta de catre acesta referatul de
specialitate Intocmit in acest sens de catre doamna lIie~i Brigitta Claudia, inspector In cadrul
compartimentului contabilitate , referat inregistrat cu nr. 909 din 24 martie 2017.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.

.

(""""",J

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

proiectul de

Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observant sau daca mai
sunt solicitate clarificart pentru proiectul de hotarare.
Nu rna; sunt alte clariflcari.
Nu mai sunt alte propuneri.
Nefiind alte dlscutii se incheie acest punct.
Presedintele de gedinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu
11 voturi " pentru", fiind astfel adoptata

HOT ARAREA Nr.32 privind aprobarea cotei de combustibil pentru utilajele
autoturismul

,i

proprietatea Comunei Socodor.

Punctul5
Proiect de hotarare privind aprobarea cadrului general 9i a procedurii privind
acordarea flnantaril nerambursabile de la bugetul local pentru cultura, asistenta soclala,
culte ~i sport in anu12017.

Se da cuvantul primar, Se prezinta referatul de specialitate intocmit in acest sens de
catre doamna llie!?i Brigitta Claudia, inspector in cadrul compartimentului contabilitate !?ide
catre doamna Pantea Nicoleta inspector in cadrul biroului de aslstenta sociala.
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 domna Crisan Ramona, presedintele cornlsiel.
Domnul presedinte consults plenul daca mai sunt !?i alte observatii sau propuneri
pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte propuneri.
Nefiind alte dlscutii se incheie acest punct.
Presedintele de ~edin,a supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu

11 voturi " pentru", flind astfel adoptata
HOT ARAREA Nr. 33 privind aprobarea programului anual ,i a regulamentul
privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurtle bugetului Consiliului local
Socodor, alocate pentru activitati nonprofit.
Punctul6
Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2016.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta referatul de specialitate intocmit in
acest sens de catre doamna llie~i Brigitta Claudia, inspector in cadrul compartimentului
contabilitate.
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 domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatil sau propuneri
pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte propuneri ~i observatii.
Nefiind alte dlscutli se incheie acest punct.
Presedlntele de ~edinta supune la vot acest protect de hotarare care se aproba cu

.

10 voturi " pentru", fUnd astfel adoptata
HOTARAREA Nr. 34 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului
Comunei Socodor la data de 31.12.2016.
Punctul7
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizati ai
proiectului cu titlul "Reabilitare ~i extindere sistem de alimentare cu apa ~i extindere
canalizare menajera, in Comuna Socodor, judetul Arad" !?i aprobarea depunerii acestuia in
cadrul Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR 2014-2020) in vederea obtineril
unei ftnantarl nerambursabile.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta referatul de specialitate intocmit in
acest sens de catre doamna lllesi Brigitta Claudia, inspector in cadrul compartimentului
contabilitate si de catre domnul Heinzl Carol Marcel referent in cadrul biroului de
urbanism.Se precizeaza faptul ca prezentul proiect a fost depus ~j pe programul finantat in
cadrul P.N.D.L., dar in cazul in care se va obtlne finantare din F.E.A.D.R., respectiv PNDR
2014-2020, se va opta pentru finantarea nerarnbursabila de la U.E., iar proiectul depus la
M.D.R.A.P.F.E. va fi retras.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
,

.

4

11

Se prezlnta raportul cornislel de specialitate, care avizeaza favorabll proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt st alte observatii sau propuneri
pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte propuneri.
Nefiind alte dlscutii se incheie acest punct.
Presedintele de sedlnta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu
11 voturi " pentru", fiind astfel adoptata

HOTARAREA Nr. 35 privind implementarea proiectului .Reabtlitare ,i extindere
sistem de allmentare cu apa ,i extindere canalizare menajera in Comuna Socodor,
judetul Arad".

Punctul8

\.._J

Proiect de hotarare privind aprobarea irnplementarii proiectului cu titlul
"Managamentul riscului la dezastre in zona Socodor - Ketegyhaza" ~i aprobarea depunerii
acestuia in cadrul Programului de Cooperare Teritoriala 2014-2020 "Interreg VA RomaniaUngaria" in vederea obtinerf unei finantari nerambursabile.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta referatul de specialitate intocmit in
acest sens de catre doamna Ilie~i Brigitta Claudia, inspector in cadrul compartimentului
contabilitate si
, de catre domnul Heinzl Carol Marcel referent in cadrul biroului de urbanism.
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 presedinte consults plenul daca mai sunt si alte observatii sau propuneri
pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte propuneri.
Nefiind alte discutii se Incheie acest punct.
Presedintele de ~edin,a supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu
11 voturi " pentru", fiind astfel adoptata

HOT ARAREA Nr. 36 privind aprobarea aprobarea lmplementarli

proiectului

,i

cu titlul "Managamentul riscului la dezastre in zona Socodor - Ketegyhaza"
\"".,,/ aprobarea depunerii acestuia in cadrul Programului de Cooperare Terltorlala 20142020 "Interreg V A Romania-Ungaria".
Se trece la punctul nr.1 suplimentar inscris pe ordinea de zi , privind aprobarea
Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de
urbanism ~i amenajarea teritoriului.
Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta referatul de specialitate intocmit in
acest sens de catre domnul Heinzl Carol Marcel, referent in cadrul biroului urbanism si de
catre doamna Stuparu Ana Andreea cu atributli cu privire la achlzltiile publice.
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 avlzeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre doamnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei.
Domnul presedints consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatli sau propuneri
pentru proiectul de hotarare,
Nu mai sunt alte propuneri.
Nefiind alte dlscutll se incheie acest punct.

.

5

,.s. S

Presedintele de ~edin,~ supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu

11voturi " pentru", fiind astfel adoptata
HOTARAREA Nr. 37 cu privire la aprobarea Regulamentului local de
implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism !Ii
amenajareateritoriului.
Domnul presedinte Intreaba consilierii daca, pe langa punctele discutate doresc sa
prezinte alte probleme legate de comuna Socedor.
Domnul primar prezinta situatla cu privire la cerererile depuse la APIA In campania
anului 2017 de catre fermierii din localitatea Socodor si
" situatia cererilor rezolvate si
,
nerezolvate din campania anului 2016, inclusiv Asociatia Trei Pastorl.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, presedintele de sedlnta, domnul Nadaban
Stelian Traian, declara inchise lucrarile sedintei
,
, ordinare a Consiliului local, multumindu-Ie
,
tuturor pentru participare.

PRESEDINTE
,

DE SEDINTA
,

CONSILIER

NAoABAN ST~..LI;;AN~
TRAIAN

Y'~l

CONTRASEMNEAZA

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; eomuna Socodor nr.1 Cod Postal 317305, judetul Arad, Tel.+40257358100;
Fax.+4 0257358112; e-mail: primaria@socodor.ro, ; socodor@gmail.com; www.socodor.ro

NR. 1025 din 04 aprilie 2017

PROCES

VERBAL

Inchelat astazl 04 aprilie 2017
Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor si Crisan
Gheorghe,

secretar al prlrnarlel Socodor,

data de mai sus am

procedat in conformitate cu prevederile art.42 alin (7) din Legea
215/2001

privind

adrninlstratia

publica

locala

.republicata.cu

rnodificarile si cornletarile ulterioare, la afisarea la panoul de afiss]
al primariel

a "procesului

verbal"

de la sedinta

ordinara,

a

Consiliului local Socodor din data de 31 martie 2017.
Drept

pentru

care

am incheiat

prezentul

proces

conform prevederilor legale.-
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PRIMAR

SECRETAR

/

f

~URAI

GHE

verbal

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,. Com una Socodor nr.I Cod Postal 317305,judefu/ Arad, TeL +4 0257358100,.
Fax. +4 0257358112;
e-mail: a,rimuria(a:';socodor.ro, ,. S(lCOd01(ii)gmaU.com,.
www.socodor.ro

...,
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HOTARAREA Nr.30

din 31 martie 2017

privind aprobarea organigramei ~i statului de functli pentru anul 2017
Consiliul Local al Comunei Socodor, intrunit in ~edinta ordinari la data de 31.03.2017
- expunerea de motive nr. 905/24.03.2017 a Primarului Comunei Socodor;
- analizand Raportul de specialitate inregistrat sub nr.904 din 24.03.2017 prin biroul secretariat
. propune organigrama si statuI de functii pentru anu12017;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit a) ~i alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 - Legea
administratiei publice locale, republicata, eu modificarile ~i completarile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin, (2) lit. a) ~i ale art. 107 alin. (2) lit b) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul functionarilor publici, republicata (r2), eu modificarile ~i completarile ulterioare;
- prevederile art. 13 ~i ale art. 15 din Legea nr. 284/2010, Lege - Cadru privind salarizarea
unitara a personalului platit din fonduri publiee, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului
platit din fonduri publice, prorogarea unor term ene, precum ~iunele masuri fiscal-bugetare;
- prevederile art. 1 alin.(l) ~i alin.(2) din O.U .G.nr.2/20 17 privind unele masuri fiscal-bugetare,
precum ~imodificarea ~i completarea unor acte normative;
- organigrama si statuI de functii avizate de catre A.N.F.P. conform aviz 4099/2015;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
Votul exprirnat in unanimitate de catre cei II consilieri prezenti la ~edinta din cei 11 in
functie.
In temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr.2 I S/2001 privind administratia publica locals,
republicata, eu modificarile ~i completarile ulterioare,

HOTARA~TE
Art. 1. Se aproba Se aproba organigrama ~i statuI de functii pentru aparatuJ de
specialitate al Primarului Comunei Socodor, conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integranta
din prezenta hotarare.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza persoana responsabila
cu resurse umane din apararul de specialitate al Primarului Comunei Socodor.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor , in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~i responsabilului cu resurse]e urnane ~i
se duce la cunostinta publica
prin afisare la sediul primariei ~i pe pagina de internet
www.socodor.ro ~i se comunica cu Institutia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic ~i
Contencios Administrativ.
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PROIECT DE HOTARARE
numar: 2 din data: 24.03.2017
privind aprobarea organigramei ~i statului de functii pentru anul 2017
Consiliul Local al Comunei Socodor, intrunit in ~edinti ordinari la data de 31.03.2017
- expunerea de motive nr. 905/24.03.2017 a Primarului Comunei Socodor;
. - analizand Raportul de specialitate inregistrat sub nr.904 din 24.03.2017 prin care biroul secretariat
propune organigrama ~i statuI de functii pentru anul 2017;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Legea nr. 21512001 - Legea administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (2) lit. a) si ale art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul functionarilor publici, republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 13 si ale art. 15 din Legea nr. 284/2010, Lege - Cadru privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- prevederile art. 1 din O.U.O. nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personaJului platit
din fonduri pub lice, prorogarea unor termene, precum ~iunele masuri fiscal-bugetare;
- prevederile art.l alin.(1) ~i alin.(2) din 0.U.0.nr.2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare,
precum ~i modificarea ~icompletarea unor acte normative;
- organigrama si statuI de functii avizate de catre AN.F.P. conform aviz 4099/2015~
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
In temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr.21512001 privind administratia publica Iocala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE
,
Art. 1. Se aproba organigrama ~i statul de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului
Comunei Socodor, conform anexelor nr. 1 ~i 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza persoana responsabila cu
resurse umane din apararul de specialitate al PrimaruJui Comunei Socodor.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor , in termenul
prevazut de lege, primarului comunei Socodor si responsabilului cu resursele umane si 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 eyi Contencios Administrativ.

Initiatorul proiectului de hotirare,
/'.'.' ...•.. ~

(

Avizat,

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.•.1 Cod Postal 317305,jude(ul Arad, TeL+4 0257358100;
Fax.+4 0257 358112; e-mail: primarimdaocodor.ro. ; socodotfligmaiLcom,' www.socodor.ro

Numdr tnregistrare: 905 din 24.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
La proieetul de hotirare privind aprobarea organigramei ~ia statului de funetii
al aparatului de specialitate al primarului Comunei Socodor
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit."a" al Legii nr. 215/2001,
republicata, privind administratia publica locala, consiliul local indeplineste atributii privind
organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor ~i serviciilor
publice de interes local.
Dupa cum rezulta din organigrama ~i statui de functii aprobate anterior ~1
propunerile pentru anu) 2017, numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate al
primarului este de 31, din care:
pnmar
viceprimar
functii publice de conducere: 1 (secretar), din care 1 ocupat;
functii pub lice de executie (FPE): 11 din care 4 ocupate;
functii contractuale (PC): 17 din care 11;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor
publici, (r2), precum si a Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice in mediul de afaceri,
prevenirea si sanctionarea coruptiei, prevederile art. 13 ~i ale art. 15 din Legea nr. 284/2010,
Lege - Cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, eu
modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 99/20] 6 privind unele
masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publiee, prorogarea unor termene,
precum si unele masuri fiscal-bugetare, prevederile art.1 alin.(l) si alin.(2) din
O.U.G.nr.2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum ~i modificarea si completarea
unor acte normative, organigrama ~i statuI de functii avizate de catre A.N.F.P. conform aviz
4099/2015, propun spre aprobare Consiliului Local Socodor a organigramei asa cum este
prezentata in tabelel anexa la proiectul de hotarare.
StatuI de personal cuprinde un numar de 31 posturi bugetare. Numarul maxim de
posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Socodor propus a fi actualizat in
functie de complexitatea sarcinilor ce revin autoritatii, cu modificarile prezentate mai sus, se
prezinta astfel:

Primar;
Vieeprimar;
functii pub lice de conducere: 1 (secretar), din care 1 ocupat;
functii pub lice de executie (FPE): 11 din care 4 ocupate;
functii contractuale (PC): 17 din care 11;

.
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Fata ·de cele de mai sus, propunem spre dezbatere ~i aprobare proiectul de hotarare
si anexele privind organigrama si statuI de functii al aparatului de specialitate al Primarului
comunei Socodor.

C()MUNA SOC()DOR
Cod Fiscal: 3519330,. Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305, jude,ul Arad, TeL+4 0257358 100,'
Fa.r:.+402573581.12;
e-mail: l!rimaria(iib~ocodor.ro! " socodor(ii.lgmail.com,· www.socodor.ro

Nr. inregistrare: 904din 24.03.2IJJ7

REFERAT
privind aprobarea statului de funcpi ~i a organigramei pentru anul 20t 7

\"".,,/

Subsemnatul Crisan Gheorghe , avand functia de secretar in cadrul Primariei Comunei
Socodor, in conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit."a" al Legii nr. 215/2001, republicata,
privind administratis publica locala, consiliul local indeplineste atributii privind organizarea ~i
functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes
locaL
Dupa cum rezulta din organigrama ~i statul de functii aprobate anterior si propunerile pentru
anul 2017, numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului este de 31, din care:
primar
viceprimar
functii publice de conducere: 1 (secretar), din care 1 ocupat;
functii publice de executie (FPE): 11 din care 4 ocupate;
functii contractuale (PC): 17 din care 11;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,
(r2), pre cum ~i a Legii nr. 16112003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in
exercitarea demnitatii pub lice, a functiilor publice in mediul de afaceri, prevenirea ~i sanctionarea
coruptiei, prevederile art. 13 si ale art. 15 din Legea nr. 284/2010, Lege ~ Cadru privind salarizarea
unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit
din fonduri pub lice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, prevederile
art.l alin.(l) si alin.(2) din 0.U.G.nr.2/2017
privind unele masuri fiscal-bugetare, pre cum ~i
modificarea si completarea unor acte normative, organigrama ~i statul de functii avizate de catre
A.N.F.P. conform aviz 4099/2015, propun spre aprobare Consiliului Local Socodor a organigramei
asa cum este prezentata in tabelel anexa la proiectu1 de hotarare.
Statul de personal cuprinde un numar de 31 posturi bugetare. Numarul maxim de posturi din
aparatul de specialitate al primarului comunei Socodor propus a fi actualizat in functie de
complexitatea sarcinilor ce revin autoritatii, cu modificarile prezentate mai sus, se prezinta astfel:
Primar;
Viceprimar;
functii publice de conducere: 1 (secretar), din care 1 ocupat;
functii publice de executie (FPE): 11 din care 4 ocupate;
functii contractuale (PC): 17 din care 11;
Fata de cele de mai sus, propunem spre dezbatere ~i aprobare proiectul de hotarare ~i
anexele privind organigrama si statuI de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Socodor.

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305Jjudeful Arad, TeL+4 0257358100;
Fax.+4 0157358112;
e-mail: erimari(l(if)socodor.ro. ; socodor@.g",aiLco1tl; www.socodor.ro

Comisia pentru programe de dezvoltare eeonomieo -soclale, buget-flnante,
administrarea domeninlni public ~i privat al comunei , agricultura,

gospodarie

comunala, protectia mediulul, servicii ~i comer!

RAPORT

Membrii eomisiei intruniti in sedinta din data de 31.03.2017,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de hotirare en privire la aprobarea
organigramei si a statului de functli,
- in urma discutilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate in proeesul
verbal al sedintei, in unanimitate

AVIZEAZA

FAVORABIL

Proieetul de hotarare, initiat de primarul Comunei Soeodor eu privire la aprobarea
organigramei si a statului de functli.

SECRETAR

ABAN ~N

i£

TRAIAN
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HOTARAREA
Nr.31 din 31 martie 2017

privind aprobarea raportului privind starea economica, sociala
Comunei Socodorin anul2016

,i

de mediu a

Consiliul Local al Comunei Socodor, intrunit in ~edinti ordinari la data de 31.03.2017
A vand in vedere,
...expunerea de motive nr. 907124.03.2017 a Primarului Comunei Socodor;
- referatul de specialitate nr. 906/24.03.2017intocmit de catre secretarul Comunei Socodor;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
- raportul primarului privind starea economics, sociala ~i de mediu;
- prevederile art.36 alin.(2) lit.b ~i ale art. 63 alin. (3) lit. a din Legea nr.21512001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile u1terioare;
t,....)

Votul exprimat in unanimitate "pentru" de catre cei 11 consilieri prezenti la ~edinta din cei
11 in functie.
In temeiul art. 45 alin (1) ~i alin (2) lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locals, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

HOTARA~TE:
Art.1: Se aproba raportul primarului comunei Socodor privind starea economics, socials ~ide
mediu a comunei Socodor pe anu12016 si activitatea administratiei publice locale in anu12016,
potrivit ANEXEI care face parte integranta din prezenta hotarare.

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

.....,_,.
............
lAR ,

PRESEDINTE
DE SEDIN
,
,
CONSILIER
NADA~IAN

~~\;a,.T

AZA

....,....~O 'GHE

TRAIA
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COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330 ;Comuna Socodor nr.I Cod Postal J17305,judetul Arad,Tel.0257 358100;
Fax.+4 0257358112; e-mail: primaria(ii\mcodor.ro, ; socod01@gmaiLcom; www.socodor.ro

Anexa la BCL 31 din 31.03.2017
Raport
privind starea economica, social a ~i de mediu
a comunei SOCODOR pe anul2016
Intreaga activitate a Consiliului Local S1 a Primariei Comunei Socodor s-a desfasurat in anul
2016, pentru rezolvarea atributiilor fiecarui compartiment in parte,pentru finalizarea proiectelor
demare pentru perioada de finantare 20017-2013 ~i pentru atragerea de noi fonduri pentru anii
viitori.
in vederea inforrnarii cetatenilor, primarul comunei Socodor prezinta activitatea serviciilor
pub lice din subordine si a tuturor structurilor administrative locale. De asemenea, va vor fi
enumerate, In cele ce urmeaza, cele mai importante lucrari de investitii, reparatii, modernizari,
realizate ill anul care a trecut in com. Socodor.
In anul 2016 am avut toata deschiderea mea in ceea ce priveste transparenta cheltuirii
banilor publici, buna gospodarire ~icheltuirea chibzuita a fondurilor de 1a bugetul local.
Administratia locala este in slujba cetatenilor si nu invers. Tocmai de aceea sustin di este necesar
ca, anual, sa prezint tuturor cetatenilor activitatea pe care am intreprins-o in cursul anului care
tocmai a trecut.
De asemenea, ii rog pe toti cei interesati sa se adreseze Primariei Socodor pentru a veni cu
sugestii, propuneri de proiecte si lucrari necesare a se desfasura ill anul in curs, aceasta deoarece
locuitorii comunei sunt cei care stiu eel mal bine care sunt necesitatile comunitatii.
in prima etapa a elaborarii acestui raport s-au utilizat norrnele metodologice ale Legii
544/2001, respectandu-se strict de catre institutia noastra principiile transparentei decizionale,
liberului acces la informatiile publice si a respectului fata de cetatenii comunei. La baza elaborarii
acestui raport au stat hotararile Consiliului Local, Dispozitiile emise de Primar ~i Ordinele
Prefectului Judetului ARAD.
Mvam straduit si consider ca am reusit sa realizez impunerea unei analize realiste a modului
in care au fost cheltuiti banii publici in anul 2016 in scopul infaptuirii obiectivelor asumate de
Primaria si Consiliul Local al Comunei SOCODOR
Nu pot omite faptul ca am fi dorit sa realizam mai multe obiective, insa, din cauza unor
factori intemi si externi, uneori independent de vointa noastra, am fost nevoiti sa reprogram am
realizarea acestora.
Cu toate greutatile intampinate, executivul si salariatii Primariei impreuna cu Consiliul Local,
printr-o buna colaborare, am reusit sa realizam 0 serie de objective social - economice si edilitar gospodaresti. Aceasta colaborare intre Executivul primariei si Consiliul Local a cunoscut diverse
forme, plecand de la sedintele de consiliu si la contacte directe cu consilierii (anchete sociale,
vizitarea unor objective economice si sociale, comisii mixte de receptie a unor lucrari de
constructie), fiecare din ele vizand gasirea unor solutii comune de rezolvare a problemelor
economico - sociale, in spiritul legii.
Pentru transpunerea in practica a hotararilor Consiliului Local, primarul comunei a emis dispozitii
pe domenii de activitate.
SINTEZA REALlZARILOR DIN ANUL 2016, PE DOMENII DE ACTIVIT ATE
Domeniul social
Conform ultimului recensamant din anul 2011 populatia totala a comunei Socodor este de
2367 persoane. Densitatea populatiei era de 20,78 loci km patrat.
Persoane dezavantajate:
• numar beneficiar de ajutor social - 44 persoane;
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- numar persoane care au urmat cursurile de reconversie profesionala - 32 persoane.
Pe raza comunei exista 6 agenti economici care au ca obiect de activitate comert si alimentatie
publica, 4 societati comerciale din dorneniul agricol si 1 agent pentru prelucrarea lemnului.
Domeniul economic
Agricultura. Suprafata agricola ocupa 10.152 ha, respeetiv 91,5% din totalul teritoriului
administrativ. Folosinta dominanta a terenului agricol 0 constituie arabilul, Din punet de vedere al
suprafetelor cultivate se constata cresterea celor cu porumb si floarea soarelui si renuntarea Ia sfecla
de zahar. Suprafetele eu grau si secara s-au redus si ele. Suprafetele ocupate eu eartofi s-au
diminuat, iar cele cu legume, eu precadere varza, sunt in general mici si oscileaza de la an la an.
Dimensiunile mici ale exploatatiilor agricole determinate de gradul mare de faramitare a terenului
dupa anul 1990 nu permite aplicarea unei tehnologii corespunzatoare plantelor de cultura.
Lipsa cerealelor a dus la scaderea puternica a pretului de eumparare pe kilogram de earne in
viu la porci si vite, 0 problema foarte mare pentru familiile unde principala sursa de venit 0
constituie vanzarea produselor agricole si de animale din gospodarie.
Evolutia septelului este deseendenta la cele 4 componente: bovine, ovine, porcine, pasari.
Industria la nivel de comuna este reprezentata de activitati de valorificare primara a resurselor
agricole locale cazan de tuica .mori de macinat uroiala pentru animale in gospodariile proprii, agent
pentru prelucrarea lemnului .
Servicli locale
Principalele servicii locale de care beneficiaza populatia comunei sunt:
- prestari servicii pentru agricultura efectuate de agentii economici specializati
in domeniu;
- alimentatie publica realizata de societatile comerciale autorizate de pe raza
comunei;
- pasunatul animalelor, acest serviciu fiind fumizat de Consiliul Local prin
pasunea care apartine domeniului privat al C.L. Socodor;
- serviciul public de distribuire a apei potabile, acesta fiind realizat de C.L.
Socodor prin reteaua de distributie a apei potabile;
- canalizare menajera, pe teritoriul comunei existand S.P.P. si retea de conducte
subterane, deservite de hidranti, pozitionati la suprafata;
- depozitarea gunoiului de grajd menajer la platforma special amenajata la
fiecarea gospodarie in parte.
- serviciul de asistenta medical a umana, efectuat prin D.M. Socodor, care
dispune de 0 arie desfasurata de 204 mp, cu un numar de 9 incaperi din care 3 cabinete de
consultatii.
- punet farmaceutic.situat in incinta dispensarului uman si unul la 0 distants de
200 m;
- serviciul de asistenta sanitar veterinara - serviciu realizat pe raza cornunei in
sistem privat;
- serviciul inchirieri local pentru reuniuni si diferite ocazii pentru populatie prin
caminul cultural;
- servicii de telefonie fixa digitala in retelele Telekom si RCS-RDS;
- serviciul de telefonie mobil a cu acoperire integrala in retelele Vodafone,
Telekom si Orange;
- serviciul de televiziune prin cablu realizat de, Telekom SI RDS
- distribuirea presei SI corespondentei se face prin Directia Judeteana de Posta,
Agentia Socodor
- serviciul financiar realizat prin Directia Judeteana de Posta Arad - Oficiul
Soc odor;
Activitatea
Compartimentului
Impozite si Taxe, consta in stabilirea, constatarea,
controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, inclusiv a dobanzilor, majorarilor
si
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penalitatilor de intarziere, executarea silita a creantelor bugetare, consilierea fiscala, in confonnitate
eu prevederile Codului fiscal, Codului de procedura fiscala si a celorlalte acte normative in materie,
adoptate de autoritatile locale.
Compartimentului
Impozite si Taxe, in anul 2016, a fost inregistrate si eliberate un numar
de:
);> 270 Certificate de atestare fiscala;
);> 4 Declaratii de impunere cladiri;
12 Deelaratii de impunere terenuri;
36 Deelaratii de impunere mijloaee de transport;
);> 1287 Deeizii de impunere;
);> 21 Radieri auto;
);> 38 Deelaratii pentru transcrieri de proprietati;
9 Cerereri pentru scutiri de la plata impozitului;
);> 42 Cereri de corectari date de patrimoniu si date de identificare;
2 Cereri restituiri si compensari sume necuvenite;
}o> 2 Dosare reprezentand contracte de concesiune;
);> 3 Dosare reprezentand contracte de inchiriere;
);> 16 Facturi emise;
53 Instiintari dobandire mijloace transport;
283 Procese-verbale de contraventie;
78 Somatii si titluri exeeutorii pentru persoane fizice;
14 Somatii si titluri exeeutorii pentru persoane juridice;
8 Autorizatii de punere in functiune a obieetivelor de investitii;
4 Acorduri pentru desfasurarea exercitiilor comerciale.
In decursul anului fiscal 2016, a fost inregistrat si debitat un numar de 130 mijloace
transport persoane fizice si 6 mijloace transport persoane juridice.
Au fost debitate 163 Procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.
Numarul somatilor insotite de titluri exeeutorii, emise si expediate, a fost de 92, din care:
78 pentru persoane fizice;
);> 14 pentru persoane juridice.
Au fost debitate si prelucrate 2 dosare de concesiune si 3 contracte de inchiriere.
Pe parcursu] anului 2016, au fost intocmite si expediate 39 adrese de comunicare date
contribuabili, catre institutiile solicitante (Banca, A.N.A.F., Judecatorie, Tribunal, Birou Exeeutare
Silita, Lichidatori, Primarii, Politie).
Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru anul 2016, se prezinta dupa cum
urmeaza:
MIl LEI

>
>
>
>

\...)

>

>
>
>
>
>

>

Gradul de realizare al
veniturilor

9237,47
totale programate

proprii

Gradul de autofinantare

89,41%

809,2

Gradul de realizare at
veniturilor

10331,85
48,28%

Venituri totale program ate
Venituri proprii incasate (excl.cote)

26.027,00
3031,89

97,60%
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Ivenituri totale incasate

I

3106,6

I

Executia cheltuielilor de functionare pentru anu120t6 este in suma de 3.853.384,8 lei inregistrand
.. un excedent pe sectiunea de functionare de 1.016.633 lei.
Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 5.384.056,54 lei rezultand un excedent
pe sectiunea de dezvoltare de 2.747.420 lei.
lndicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru pentru anul 2016, se prezinta dupa
cum urmeaza:

Ponderea sectiunii de

Plati aferente sectiunii de functionare

36,75%

functionare
Total plati
Ponderea sectiunii de

Plati aferente sectiunii de dezvoltare

4.881,51

Total plati

7.718,26

dezvoltare

63,25%

Pentru anul 2016 cheltuielile prevazute a se efectua si cele efectiv realizate pentru fiecare din
structurile UAT Socodor, se prezinta in cele ce urmeaza:
mii lei-

245,00

161,66

Proiecte cu finantare
nerambursabila

63,00

63,00

40,93

Active nefinanciare

345,00

270,00

86,79

Total

1114,00

1116,00

707,78

Salarii

87,00

87,00

67,67

Bunuri si servicii

55,00

55,00

20,80

Proiecte cu finantare neramb

0

0

0

Active nefinanciare

0

0

()

142,00

142,00

88,57

Total
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Salarii

791,00

824,20

803,06

Bunuri si servicii

148,00

151,00

103,80

Burse

20,00

20,00

17,70

0

0

0

959,00

995,20

924,56

220,00

157,00

156,02

Proiecte cu finantare neramb

45,00

99,00

38,85

Alte cheltuieli

290,00

160,00

250,00

Active nefinanciare

]90,00

130,00

89,28

Total

776,20

565,00

557,55

Salarii

254,00

248,00

212,10

Ajutoare sociale

215,00

215,00

141,47

Proiecte cu finantare
nerambursabila

180,00

180,00

127,23

Total

649,00

643,00

480,80

Bunuri si servicii

208,00

208,00

97,26

Proiecte cu finantare neramb

]60,00

160,00

137,21

Active nefinanciare

350,00

350,00

141,44

718,00

718,00

60,00

50,00

15,74

Proiecte cu finantare
nerambursabila

1100,00

1100,00

1021,13

Rambursari de credite

1000,00

1000,00

1000,00

Proiecte cu finantare neramb
Total

Total

Bunuri si servicii

375,91

I

I
I
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Bunuri si servicii

492,04

510,00

282,79

Proiecte cu finantare neramb

1021,51

1495,00

216,49

Active nefinanciare

1660,00

1670,00

1482,15

Rambursari credite

550,00

500,00

550,00

Total

3723,55

4175,00

6706,43

ANALIZA ACTIVITATIISPCLEP

SOCODOR PE ANUL 2016

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Socodor,

si-a inceput

activitatea incepand cu data de 1 iulie 2009. Potrivit organigramei Consiliului Local
Socodor sunt aprobate 3 posturi de executie , toate cu functionari publici, fiind ocupate de
la inceputul functionarii si pana la inceputul anului 2011 , doua locuri , de la inceputul
anului 2011 si pana in februarie 2012, doar un singur loc iar din februarie 2012 au fost
ocupate toate cele 3 posturi.
Din 4 ianuarie 2016 si pana la data de 31 decembrie 2016, in cadrul
ghiseului unic de evidenta Socodor s-au eliberat 716 carti de identitate si s-au
operat 89 de resedinte .din care 1 resedinta CRDS,

pentru diferite motive dupa

cum urmeaza:
•

88 persoane -pentru prima data persoanelor cu varsta intre 14-18 ani

•

319 persoane-la expirarea termenului de valabilitate

•

22 persoane- la schimbarea numelui

•

156 persoane- la schimbarea domiciliului

•

38 persoane- la pierdere

•

11 persoane- alte cazuri

•

25 persoane-schimbare fizionomie

•

9 persoana-preschimbare B1

•

1 persoane -pentru prima data persoanelor cu varsta peste 18 ani

•

47 persoane la eliberare CIP-lipsa certificate de stare civila.

Au fost actualizate listele cu titularii actelor de identitate expirate, care dupa
efectuarea verificarilor corespunzatoare in R.N .E.P. au fost comunicate posturilor de
politie arondate SPCLEP-ului Socodor , pentru ca agentii de ordine publica sa poata
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identifica persoanele care au depasit termenul prevazut de lege pentru solicitarea unui nou
act de identitate.
In urma rularii aplicatiei care genereaza invitatiile pentru persoanele cu CI
expirat , s-au listat SI s-au imnanat acestea Posturilor de Politie in vederea distribuirii lor.
Pe linie de informatica, lunar s-a procedat la corectarea erorilor
rezultate in urma rularii testelor de coerenta.
Zilnic s-a realizat implementarea in haza a datelor ohtinute la depunerea
dosarului pentru preschimharea
CIIBIICIP
iar lunar s-a procedat la introducerea
indicatorilor statistici pe portalul DEPABD precum SI la intocmirea situatiilor lunare
Pe linie de secretariat s-a procedat la inregistrarea documentelor care intra
sau ies in/din cadrul S.P.C.L.E.P Socodor.

Pe linie de stare civila mentionam urmatoarele :
Pe parcursul anului 2016 s-au intocmit urmatoarele :
-acte de nastere- 2 (acte transcrise)
-acte de casatorie-12
-acte de deces-29
-certificate de nastere eliberate-18
-certificate de casatorie eli berate-l 6
-certificate de deces eliherate-34
Au fost operate in registrele de stare civila , la exemplarul I, un numar de
60 mentiuni care au fost trimise ulterior si la exemplarul ll , iar un numar de 18 mentiuni
au fost trimise spre operare 1a exemplarul I.

REGISTRUL AGRICOL . RAPORT

DE ACTIVIT ATE ANUL

2016

- constatari ale calamitatilor diferitelor culturi de pe raza comunei;
- efeetuarea de referate pentru materiale la sedinte Consiliu Local:
- eolahorare cu departamente
din cadrul Primariei pentru solutionare diferite eeren
petentilor.
Atrihutiile serviciului Agricol sunt in materia aplicarii prevederilor legale privind registrul
agricol sunt urmatoarele.
Complectarea
la zi a eelor 31 registre agricole respectiv 1550 gospodarii pe anii 2014-2018
Raspuns la Directia Nationala de Statistica Arad asupra terenurilor si a animalelor . 11
Raspunsuri Ia Directia Agricola Arad - 6
Inscrierea in format electronic a peste 1.450 de gospodarii
ELIBERAREA
UNUl NR. DE 691 hue. ADEVERINTE,
DUPA CUM URMEAZA:

- Adeverinta

A.PJ.A.

- Adeverinta Carti de identitate

-

Adeverinte
- Adeverinte
- Adeverinte
- Adeverinte
- Adeverinte
Adeverinte
- Adeverinte
- Adeverinta
- Adeverinta
- Adeverimte
- Adeverinta
Adeverinte
- Adeverinte

-

Ajutor complementara
hursa si bani de liceu
persoane P .H.
pagube
loeatie radieri AUTO
sanatate
titlu gresit
tribunal pentru divert
pentru banca
Enel
incalzire
proiecte
teren in folosinta

ale

298 huc
131 huc
27 huc
128 bue
14 buc
7 huc
4 buc
22 huc
1 hue
1 bue
8 hue
5 buc
42 hue
3 bue
32 bue
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- Certificate de producator
187 buc
- Procese Verbale la certificatele de producator
187 bue
inscrieri si radieri in S1 din registrul agricol localnici
39
- inserieri si radieri in S1 din registrul agricol strainasi
10
- deschis poziti noi in nr. de 31 atat la localnici cat S1 la strainas

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 ASISTENTA SOCIALA
Serviciile sociale cuprind un ansarnblu complex de masuri realizate pentru a raspunde nevoiler
sociale individuale ,familiale sau de grup ,in vederea depasirii unor situatii de dificultate ,pentru
sustinerea autonomiei si protectieie persoanei,prevenirea
marginalizarii sociale si promovarea
incluziunii sociale .
Pe parcursul anului 20] 6 au beneficiat de sustinere urmatoarele categorii soeiale
benefieiari:
- s-au inregistrat 44 de dosare de venit minim garantat existente in plata la sfarsitul anului
2016 ; un numar de 10 dosare vmg avut cuantumul modificat pentru care s-a dispus dispozitie de
modificare ;9 dosare au fost incetate din plata pentru care s-a dispus dispozitie de incetare ;] dosar
a avut euantumnul suspendat pentru care s-a dispus dispozitie de suspendare de cuantum si au fost
aprobate un numar de 7 dosare de vmg cazuri noi
-s-au efectuat un numar de 324 de anchete sociale la domiciliul solicitantilor in vederea
verificarii situatie actuale a dosarelor existente in plata .
~s-a inregistrat si verificat depunerea declaratiei prevazuta la art. 14.1 din Lg.416/20 II .
- s-au intocmit de fisele de calcul pentru dosare de ajutor social existente in plata si in cazul
modificarile intervenite in cursul anului ;
-s-a stabilit numarul de ore ce trebuie prestate de persoana apta in cazu1 persoanei singure
sau de una din persoanele apte de munca in cazul familiilor beneficiare
-s-a verificat daca au fost prestate orelor stabilite prin intocmire fisei de prezenta ;
-s -a verificat mentinerea conditiilor de acordare a dreptului la ajutor social prin intocmirea
anchetelor sociale la 6 luni sau ori de cate orie este nevoie la nevoie cf. art 14.1 alin.3
- s-a intocmit lunar anexele VMG privind acordarea platii ajutorului social si au fost depuse
la AJPPIS ARAD Ia data programata de acestia ;
~s-a intoemit lunar borderul primarului privind persoanele apte de munca S1 s-a depus lunar
la ITM,AJPIS ,AJOFM;
-s-a intocmit planul de lucrarii si actiuni de interes local pentru anul 2016 ;
-au fost inregistrate si verificate si s-a dispus modificarii .suspendarii.incetarii
conform
legislatie in vigoare pentru un numar de 75 de dosare de alocatie de sustinere;
- intocmit si transmis lunar anexele la AJPIS Arad pentru aprobare cazuri noi, modificari ,
suspendarii si plata.
-s-au inregistrat , certificat si transmis in vederea punerii in plata un numar de 33 de dosare
de alocatie de stat pentru copii ;
-s-au inregistrat , certificat si transmis in vederea punerii in plata un numar de 9 dosare de
indemnizatie cerestere copil pana la 2 ani;
- s-au inregistrat si aprobat un numar de 2 dosare ajutoare de inmormantare ;
-s-au inregistrat si acordat ajutor de incalzire a locuintei pentru un nurnar de 42 dosare,
persoane beneficiare de ajutor social;
- s-au inregistrat .verificat si aprobat un numar de 42 dosare de ajutor de incalzire a
locuintei cu lemne;
-s-au intocmit si transmis lunar la AJPIS Arad anexele si situatiile centralizatoare privind
aprobarea sumelor pentru AIL -2014 ;
-s-au intocmit si transmis la AJPIS ARAD un numar de 40 de cereri privind .modificari de
reprezentant legal ,reluari transferuri alocatie de stat din alt judet .modificare modalitate plata
alocatie de stat pentru copii ;
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- s-au inregistrat si transmis pentru aprobare la DGASPC ARAD un numar de 14 de dosare
pentru incadrare in grad de handicap, caz nou sau reevaluare ;
-s-au intocmit un numar de 14 de anchete sociale pentru incadrarea in grad de handicap;
-s-au intocmit si depus la DGASPC Arad un numar de 14 de dosare pentru stabilire drepturi
persoane cu handicap grad: grav ,accentuat si mediu;
- s-au intocmit un numar de 14 anchete sociale pentru asistentii person ali si indemnizatie de
insotitor in vederea obtinerii de la DGASPC Arad a cererii si avizului de acordare drepturi pentru
persoana cu handicap grav cu asistent personal;
-s-au intocmit si depus dosare la DGASPC ARAD de stabilire a masurii de protectie respectiv plasament familial pentru un numar de 4 copii ;
-s-au intocmit plan de servicii pentru copilul cu nevoi speciale - pentru un numar de 6 copii ;
-s-au intocmit anchete sociale pentru un numar de 17 de cazuri cu copii aflati cu
masura de protectie speciala a plasamentului la familie sau instutionalizati ;
-s-au intocmit anchete sociale pentru Judecatoria Chisineu Cris pentru cazurile de divort cu
copii.pentru instituirea curatelei, pentru Postul de Politie si Parchet .
-s-au intocmit anchete sociale pentru DGASPC ARAD pentru cazuri de abuz si neglijare si
mame minore .
-s-au intocmit situatii privind acordarea ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 , s-a
distribuit efectiv persoanelor beneficiare si s-a comunicat cu MFE in aceasta privinta si cu Institutia
Prefectului Judetului Arad;
-s-a intocmit si transmis documentatia necesara in vederea obtinerii certificatului de
acreditare a compartimentului de asistenta sociala la MMFPSPV;
-s-a intocmit un numar de 109 de proiecte de dispozitie privind prestatiile sociale :
VMG ,ASF,AIL pivind acordare t modificare, suspendare, reluare si incetare drept.
-s-a participat la intruniri de consiliere si notiuni legislative organizate de AJPIS SI
DGASPC ARAD ;
-alte activitati diverse privind asistenta si protectia sociala;
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 COMPARTIMENT
URBANISM
Certificate de urbanism - taxe in valoare de 1000 lei,
Pe langa cele mai sus mentionate, nu s-au perceput taxe pentru regularizare AC si
prelungire AC expirate.
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 COMPARTIMENT
S.V.S.U.

In cursul anului 2016 pe raza cornunei Socodor a avut loc un inceput de incendiu, in care nu
am avut nicio victims.
A control at locatiile de interes public ale comunei si anume scoli, gradinite, biserici.
A
solutionat mai multe sesizari ale cetatenilor pe linie de P.S.1.
A popularizat in perioada de seceta reguli de prevenire a incendiilor, in cazul curatiirii
gradinilor si pajistilor vizand folosirea focului deschis. A urmarit si a mentinut in stare de
functionare utilajele si accesoriile din dotare, pentru a fi cat mai eficiente in caz de urgenta,
COMPARTIMENf INVESTITII, ACHIZITll PUBLICE ~I INTEGRARE EUROPEANA
Inanul2016 achizitiile publice audesfasurat urmatoarele activitati:
Intocmirea programului anual de achizitii publice;
.
1.Intoemirea si transmiterea, in conformitate eu prevederile OUG 34/2006,
privind atribuirea contractelor
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice ~i a contractelor de concesiune de servicii, eu modificarile si completarile ulterioare, a
raspunsurilor pentru toate clarificarile solicitate de ofertantii care au obtinut in conditiile Iegii
documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si Legea 9812016 privind achizitiile publice;
2.0rganizarea ~idesfasurarea procedurilor de atribuire pentru obiectivele din
cadrul programului anual de achizitii (deschidere oferte, solicitari informatii
clarificari si
documente de la ofertantii participanti la procedura, daca este cazul, analiza oferte, desemnare
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oferta ca~tigatoare,
procedure);
3.Intocmirea

intocmire

contractelor

si semnare

procese

verbale de analiza,

eomunieare

rezultat

de achizitii pub lice, cu ofertantii a carer oferte au

fost stabilite ca~tigatoare de catre comisia de evaluare, semnarea aeestora de catre partile
contractante, inregistrarea aeestora eyi distribuirea aeestora eelor implicati in derularea ~i
urmarirea lor cat;
4.Intoemirea si transmiterea, in conformitate eu prevederile OUG 34/2006,
privind atribuirea contraetelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
pub lice si a contractelor de coneesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, a
documentelor solicitate de catre C.N.S.c' in vederea solutionarii contestatiilor facute de catre
ofertantii participanti la procedurile de atribuire si Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
5.Intocmirea si transmiterea, conform prevederilor OUG.30/2006, privind
functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contraetelor de
achizitie publica, a documentelor
solicitate de catre unitatea pentru coordonarea ~i verificare
a achizitiilor pub lice pentru procedurile de achizitie care sunt supuse verificarii aspeetelor
procedurale aferente procesului de atribuire si Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
6.Intocmirea ~i pastrarea dosarelor de achizitie publica pentru toate
procedurile derulate si finalizate. Mutarea dosarelor de achizitie publica la arhiva;
7.Actualizarea programului anual de achizitii pub lice in conformitate eu
rectificarile de buget din cursul anului;
8.Asigurarea Iegaturii eu toate compartimentele, serviciile si directiile din
eadrul primariei in realizarea obieetivelor din cadrul programului anual de achizitii;
9 .Intocmirea ~i transmiterea corespondentei catre toti factorii implicati in
atribuirea
contractelor de achizitii publiee (autoritatea de reglementare, operatorii

economici/

0fertanti)

in anul 2016 SM au finalizat trei proiecte :
1."SISTEM CANALIZARE
MENAJERA
SI STATIE DE EPURARE
IN COMUNA
SOCODOR, MODERNIZARE
STRAZI IN COMUNA SOCODOR, , REABILITARE
RETELEI DE AP A CV ARTETELE
2 SI 3, ORGANIZARE
FESTIVAL LOCAL"
PRAZNIC DE PITA NOUA" IN COMUNA SOCODOR SI CENTRU DE ZI PENTRU
INGRIJIRE
BATRANI
IN COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD".
In cadrul acestui program integrat s-au prevazut urmatoarele

objective:

LOT 1 "Sistem canalizare menajera si statie de epurare in comuna Socodor" prevede
construirea unui sistem de canalizare menajera de 19.889 m, statii de pompare, camine de
vizita S1 racorduri in numar de 697, 0 statie de epurare pentru 2300 locuitori. De asemenea s-au
prevazut urmatoarele:
a)

Lucrari de constructie

b)

Fumizarea

c)

Testare si punere in funetiune

d)

Monitorizarea

personalului
necesar.

si montarea utilajelor si echipamentelor
functionarii

statiei si acordarea de asistentalconsultanta

responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor,

e)

Remedierea

f)

Instruirea personalului

g)

Reabilitarea

h)

Extinderea

i)

Reabilitarea

j) Prevederea

tehnologice

eventualelor

atunei cand este

defecte aparute in Perioada de Garantie
Beneficiarului

colectoarelor

si/sau Operatorului

de canalizare si a caminelor de vizitare aferente;

sistemelor de eanalizare;
statiilor de pompare din cadrul sistemelor

de canalizare;

unor noi statii de pomp are in cadrul sistemelor de canalizare;
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LOT 2 "Reabilitare
in vedere reabilitarea
1955 m.

retele de apa in localitatea

Socodor cvartalele 2 si 3" are

retelei de apa a localitatii Socodor in cvartalele 2 si 3 pe

a) reabilitarea

conductelor

b)

extinderea

sistemelor

c)

contorizarea

d)

prevederea

0

lungime de

de alimentare cu apa;
de alimentare cu apa;

consumatorilor

din sistemul de alimentare cu apa;

unor noi statii de pompare in eadrul sistemelor de alimentare

cu apa;
e)

reabilitarea

statiilor de pompare din cadrul sistemelor de alimentare cu

apa;

f) reabilitarea rezervoarelor
g) prevederea

pentru inmagazinarea

apei;

unor noi rezervoare pentru inmagazinarea

apei

LOT 3 "Modemizare

strazi in comuna Socodor" presupune modernizarea 5.163,03 m de strazi
din local ita tea Socodor unde sunt prevazute 20 de podete, precum si trotuare pietonale. De
asemenea s-au prevazut urmatoarele:

a)

Lucrari de constructie

b)

Remedierea

eventualelor

defecte aparute in Perioada de Garantie

LOT 4 "Centru de zi pentru ingrijire batrani" presupune modernizare

Centru1 de zi pentru
ingrijire batrani, unde se vor asigura servicii sociale eu caracter primar precum si irnbunatirea
situatiei sociale si economice a locuitorilor, prin activitati de socializare intre persoanele in
varsta din comuna Socodor.
De asemenea s-au prevazut urmatoarele:
a)

Lucrari de constructie

b)

Remedierea

LOT 5 "ORGANIZARE

eventualelor
FESTIVAL

defecte aparute in Perioada de Garantie
LOCAL"

PRAZNIC

DE PITA NOUA"

IN COMUNA

SOCODOR
Dotarile care au fost procurate urmeaza a fi utilizate
specific local "Praznic de pita noua", in comuna Socodor:
~ Scena mobila
- Podium scena
~ Echipament sunet concert:
- Echipament lumini concert:
- Cort acoperit pentru 300 persoane:

in timpul desfasurarii

Festivalului

cu

2. .Protectia mediului prin realizarea de sisteme de canalizare menajere si statU de
epurare in Socodor si Ketegyhaza "
Principalele
•

obiecte tratate in cadrul investitiei au fost:

•

Obiect 1 - colectoare de canalizare, cu diametre cup rinse intre Dn 250 - Dn 400, cu lungimea de
5042 m;
Obiect 2 - 5 Statii de pompare ape uzate menajere;

lit

Obiect 3- Statie de epurare, pentru cca. 2.150 locuitori echivalenti

3."Extinderea retelei de canalizare pana in zona industriala si refacerea
infrastructurii de drum afectate de executia lucrarilor de canalizare din cadrul
proiectului "PROTECTIA MEDIULUI PRIN INVESTITII IN RETELELE DE
CANALIZARE A APELOR UZATE ~I A STATIEI DE EPURARE IN SOC ODOR Sl
KETEGYHAZA"
Obiect 1- Extinderea retelei de canalizare in zona industriala a comunei Socodor
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·In localitatea Socodor este implementat unsistem de canalizare menajera si 0 statie de
epurare ambele in curs de executie. Acestea au fost dimensionate astfel incat sa poata prelua si apa
uzata provenita din zona industiala a localitatii.
In prezent in zona industriala a localitatii Socodor functioneaza 3 societati importante si
anume:
SC CRIS SIB LACTO SRL, prima fabrica a crescatorilor de ovine din romania, unde se
proceseaza laptele obtinand sortiment variat de produse din lapte de oaie, vaca si capra.
SC CAMICO EXIM SRL, fabrica de mobila
Centrul de Tratament
Alzheimer
Colectarea apelor uzate menejere se face prin interrnediul statiilor de epurare proprii fiecarei
societati care sunt degradate si sunt mari consumatoare de energie electrica.
A vand in vedere ca to ate cele trei societati se vor extinde in viitorul apropiat, iar in vecinatatea
acestora se vor construi noi societati de productie, pentru a se evita deversarea necontrolata a apelor
menajere, este necesara implementarea sistemului centralizat de canalizare menajera.
Prin prezentul proiect se prevad:
- colector gravitational de ape uzate menajere,
- statie de pompare apa uzata,
- conducta sub presiune aferenta,
- carnine de vizitare si intersectie.
Sistemul de colectare a apelor uzate menajere proiectat este un sistem de canalizare
gravitational. Datorita asezarii localitatii si a aspectului terenului a fost absolut necesara
implementarea unei statii de pomp are ape uzate.
Lungimea totala a sistemului de canalizare gravitational, proiectat in zona industriala este de
Ltot = 2185 m si a fost dimensionata pentru a prelua apa uzata din intreaga zona industriala.
Lungimea retelei sub presiune aferenta statiei de pomp are apa uzata propuse (datorita configuratiei
terenului), este de Ltot = 840 m.
Apa uzata provenita din zona industriala va fi preluata de sistemul gravitational proiectat si
transportata in caminul menajer de langa statia de pomp are SP} existenta (mentionam faptul ca in
localitatea Socodor este in executie un sistem de canalizare).
Prin proiect au fost prevazute sondaje pentru depistarea retelelor subterane existente (gaz,
fibra optica, etc.)
Automatizarea statiei de pompare se realizeaza in functie de nivelul de apa uzata din bazinul
de retentie.
Centralizarea
lungimilor retelelor si a obiectivelor din proiect
- Conducta gravitationaia din PVC, D=250mm, L= 2185 m
- Caminde de vizitare 0 600 mm PP - 41 buc.
- Statie de pompare ape uzate prefabricata, tip cheson: Di=2,Om, Hi=6,80m
- Conducta de refulare din PEIOO-HD, SDR17, D=90mm, L=840m;
- Subtraversare prin foraj orizontal vai - I bucata
Statia de pompare va fi imprejmuita cu cu gard bordurat zincat prins pe stalpi metalici
incastrati in fundatii de beton izolate. Accesul in incinta statiei de pompare se realizeaza pe poarta
de acces pietonal prevazuta.
Obiect 2 - Modernizarea
a trei strazi din localitatea Socodor
Drumurile din comuna Socodor au 0 lungime de 28 km, din care 13,5 km sunt
14,5 km pietruite.
Lungimea strazilor suplimentare proiectate pentru comuna Socodor este de
respectiv:
Strada 11 : 556,95 ml- strada secundara in com. Socodor, care face legatura intre
proiectata pentru modernizare) - strada 3 (strada proiectata pentru modemizare);

asfaltate, iar
1171,16 ml,
strazile 1 (strada
latimea pietruirii
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existente este de eea. 3,00 m , iar latimea platformei de eea. 10,00 m - 12,00 m ; strada are ca
sistem rutier existent un strat de balast de eea. 25 em grosime
Strada 15 : 206,11 ml - strada seeundara in comuna Socodor , care face legatura intre strada 3
(strada proiectata pentru modernizare) si strada 16 (strada propusa pentru modernizare in acest
project) ; latimea pietruirii existente este de 2,50 - 3,00 m , iar latimea platfonnei intre 10,00 . 12,00 m ; strada este pietruita cu un strat de blocaj de piatra bruta in amestec eu piatra sparta de cea.
25 em grosime.
Strada 16 : 409,10 ml - strada secundara in comuna Socodor , care face legatura intre strada 3
(strada proiectata pentru modernizare) , strada 15 (propusa pentru modemizare in acest proiect) si
strada asfaltata existenta catre centrul comunei; latimea pietruirii existente este de 3,00 m , iar
latimea platformei intre 10,00 - 12,00 m ; strada este pietruita cu un strat de blocaj de piatra bruta in
amestec cu piatra sparta de cca. 25 em grosime.
Toate strazile proieetate au trotuare pe 0 parte. Pentru strada 11 s-au proiectat trotoare pe
partea stanga in lungime de 554,00 ml, din care pe cca.150,00 ml trotuar nou - 280,00 ml stg. si
274,00 ml dr. , restul de lungime numai reparatii si rnontare pavaj : pe strada 15 pe partea dreapta
204,00 ml trotuar nou si pe strada 16 pe partea dreapta 407,00 ml trotuar nou .
Scurgerea apelor meteorice se face prin santurile in taluz natural existente , prin podete
tubulare existente de diametre diferite (de la <l> 600 la <l> 400); mentionam ca la intersectiie strazilor
cu strazile laterale lipsesc multe din podetele necesare, iar cele existente sunt colmatate si
subdimensionate, ca si podetele transversale existente. Scurgerea apelor meteorice este necesar a se
face catre vaile existente in zona sau spre santurile adanci de pe zona drumului national.
Pentru anul 2017 avem urmatoarele propunerl de proiecte finantate din bugetul local
dar si din alte surse:
- AMENAJARE INFRASTRUCTURA DRUMURI AGRICOLE
- RENOV ARE SI DOT ARE CAMIN CULTURAL
- CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
- MODERNIZARE STRAzI
- MODERNIZARE SEDIU PRIMARIA SOCODOR,
- CONSTRUIRE REMrZA PSI
- INTRODUCERE GAZ NATURAL
- CONSTRUIRE PARC FOTOVOLT AIC
- AMENAJARE PISTA DE BICICLETE
- AMENAJARE TROTUARE
- REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Sl EXTINDERE
CANALIZARE MENAJERA
- AMENAJARE ZONA AGREMENT IN PARTEA DE VEST A LOCALITATII.
Doresc sa aduc multumiri tuturor celor care au fost alaturi de Consiliul Local in aeeasta
perioada S1 au sprijinit moral si material eeea ce am realizat Prin acest raport am cautat ca initiativa
Primarului sa tie cat mai aproape de fiecare cetatean al Comunei noastre, prezentand in mod
obiectiv, realist si transparent ee s-a intamplat in anu12016.

PRE~EDINTE

DE ~EDINT

A.,

NADABAN STELIAN TRAIAN

~
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Intreaga activitate a Consiliului Local si a Primariei Comunei Socodor s-a desfasurat in anul
2016, pentru rezolvarea atributiilor fiecarui compartiment in parte,pentru finalizarea proiectelor
demare pentru perioada de finantare 20017-2013 si pentru atragerea de noi fonduri pentru anii
viitori.
In vederea informarii cetatenilor, primarul comunei Socodor prezinta activitatea serviciilor
publice din subordine si a tuturor structurilor administrative locale. De asemenea, va vor fi
enumerate, in cele ce urmeaza, cele mai importante lucrari de investitii, reparatii, modemizari,
realizate in anul care a treeut in com. Socodor.
In anu12016 am avut toata deschiderea mea in ceea ce priveste transparenta cheltuirii
bani lor publici, buna gospodarire ~icheltuirea chibzuita a fondurilor de la bugetul local.
Administratia locala este in slujba cetatenilor si nu invers. Tocmai de aceea sustin ca este necesar
ca, anual, sa prezint tuturor cetatenilor activitatea pe care am intreprins-o in cursul anului care
tocmai a trecut.
De asemenea, ii rog pe toti cei interesati sa se adreseze Primariei Socodor pentru a veni cu
sugestii, propuneri de proiecte si lucrari necesare a se desfasura in anul in curs, aceasta deoarece
locuitorii comunei sunt cei care stiu eel mai bine care sunt necesitatile comunitatii.
In prima etapa a elaborarii acestui raport s-au utilizat normele metodologice ale Legii
544/2001, respectandu-se strict de catre institutia noastra principiile transparentei decizionale,
liberului acces la informatiile pub lice si a respectului fata de cetatenii comunei. La baza elaborarii
acestui raport au stat hotararile Consiliului Local, Dispozitiile emise de Primar ~i Ordinele
Prefectului Judetului ARAD.
M-am straduit si consider ca am reusit sa realizez impunerea unei analize realiste a modului
in care au fost cheltuiti banii publici in anu12016 in scopul infaptuirii obiectivelor asumate de
Primaria si Consiliul Local al Comunei SOCODOR
Nu pot omite faptul ca am fi dorit sa realizam mai muite objective, iusa, din cauza unor
factori intemi si extemi, uneori independent de vointa noastra, am fost nevoiti sa reprogramam
realizarea acestora.
Cu toate greutatile intampinate, executivul si salariatii Primariei irnpreuna cu Consiliul Local,
printr-o buna colaborare, am reusit sa realizam 0 serie de obiective social - economice si edilitargospodaresti. Aceasta colaborare intre Executivul primariei si Consiliul Local a cunoscut diverse
forme, plecand de la sedintele de consiliu si la contacte directe cu consilierii (anchete sociale,
vizitarea unor obiective economice si sociale, comisii mixte de receptie a unor lucrari de
constructie), fiecare din ele vizand gasirea unor solutii comune de rezolvare a problemelor
economico - sociale, in spiritul legii.
Pentru transpunerea in practica a hotararilor Consiliului Local, primarul comunei a emis dispozitii
pe domenii de activitate.
SINTEZA REALIZARILOR DIN ANUL 2016, PE DOMENlI DE ACTIVIT ATE
Domeniul social
Conform ultimului recensamant din anul 2011 populatia totala a comunei Socodor este de
2367 persoane. Densitatea populatiei era de 20,78 loci km patrat.
Persoane dezavantajate:
- numar beneficiar de ajutor social - 44 persoane;
1
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- numar persoane care au urmat cursurile de reconversie profesionala - 32 persoane.
Pe raza comunei exista 6 agenti economici care au ca obiect de activitate comert si alimentatie
publica, 4 societati comerciale din domeniul agricol si ] agent pentru prelucrarea lemnului.
Domeniul economic
. Agricultura.
Suprafata agricola ocupa 10.152 ha, respectiv 91,5% din totalul teritoriului
administrativ. Folosinta dominanta a terenului agricol 0 constituie arabilul. Din punct de vedere al
suprafetelor cultivate se constata cresterea celor cu porumb si floarea soarelui si renuntarea la sfecla
de zahar. Suprafetele cu grau si secara s-au redus si ele. Suprafetele ocupate cu eartofi s-au
diminuat, iar cele eu legume, cu precadere varza, sunt in general mici si oscileaza de la an la an.
Dimensiunile mid ale exploatatiilor agricole determinate de gradul mare de faramitare a terenului
dupa anul 1990 nu permite aplicarea unei tehnologii corespunzatoare plantelor de cultura,
Lipsa cerealelor a dus la scaderea puternica a pretului de cumparare pe kilogram de carne in
.viu la porci si vite, 0 problema foarte mare pentru familiile unde principala sursa de venit 0
constituie vanzarea produselor agricole si de animale din gospodarie.
Evolutia septelului este descendenta la cele 4 componente: bovine, ovine, porcine, pasari.
Industria la nivel de comuna este reprezentata de activitati de valorificare primara a resurselor
agricole locale cazan de tuica .mori de macinat uruiala pentru animale in gospodariile proprii, agent
pentru pre]ucrarea lemnului .
Servicii locale
Principalele servicii locale de care beneficiaza populatia comunei sunt:
- prestari servicii pentru agricultura efectuate de agentii economici specializati

in domeniu;
- alimentatie publica realizata de societatile comerciale autorizate de pe raza
comunei;
- pasunatul animalelor, acest serviciu fiind fumizat de Consiliul Local prin
pasunea care apartine domeniului privat al C.L. Socodor;
- serviciul public de distribuire a apei potabile, acesta fiind realizat de C.L.
Socodor prin reteaua de distributie a apei potabile;
- canalizare menajera, pe teritoriul comunei existand S.P.P. si retea de conducte
subterane, deservite de hidranti, pozitionati la suprafata;
- depozitarea gunoiului de grajd menajer la platforma special amenajata la
fiecarea gospodarie in parte.
- serviciul de asistenta medicala umana, efectuat prin D.M. Socodor, care
dispune de 0 arie desfasurata de 204 mp, eu un numar de 9 incaperi din care 3 cabinete de
consultatii.
- punct farmaceutic,situat
in incinta dispensarului uman si unulla 0 distanta de
200m;
- serviciul de asistenta sanitar veterinara - serviciu realizat pe raza comunei in
sistem privat;
- serviciul inchirieri local pentru reuniuni si diferite ocazii pentru populatie prin
caminul cultural;
- servicii de telefonie fixa digitala in retelele Telekom si RCS-RDS;
- serviciul de telefonie mobila cu acoperire integrala in retelele Vodafone,
Telekom si Orange;
- serviciul de televiziune prin cablu realizat de, Telekom si RDS
- distribuirea presei si corespondentei se face prin Directia Judeteana de Posta,
Agentia Socodor
- serviciul financiar realizat prin Directia Judeteana de Posta Arad - Oficiul
Socodor;
Activitatea
Compartimentului
Impozite si Taxe, consta in stabilirea, constatarea,
controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, inclusiv a dobanzilor, majorarilor
sr
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penalitatilor de intarziere, executarea silita a creantelor bugetare, consilierea fiscala, in conformitate
cu prevederile Codului fiscal, Codului de procedura fiscala si a celorlalte acte normative in materie,
adoptate de autoritatile locale.
Compartimentului Impozite si Taxe, in anul 2016, a fost inregistrate si eliberate un numar
de:
~ 270 Certificate de atestare fiscala;
~ 4 Declaratii de impunere cladiri;
~ 12 Declaratii de impunere terenuri;
~ 36 Declaratii de impunere mijloace de transport;
~ 1287 Decizii de impunere;
~ 21 Radieri auto;
~ 38 Declaratii pentru transcrieri de proprietati;
~ 9 Cerereri pentru scutiri de la plata impozitului;
~ 42 Cereri de corectari date de patrimoniu si date de identificare;
~ 2 Cereri restituiri si compensari sume necuvenite;
~ 2 Dosare reprezentand contracte de concesiune;
~ 3 Dosare reprezentand contracte de inchiriere;
~ 16 Facturi emise;
~ 53 Instiintari dobandire mijloace transport;
~ 283 Procese-verbale de contraventie;
~ 78 Somatii si titluri executorii pentru persoane fizice;
~ 14 Somatii si titluri executorii pentru persoane juri dice;
~ 8 Autorizatii de punere in functiune a obiectivelor de investitii;
~ 4 Acorduri pentru desfasurarea exercitiilor comerciale.
In decursul anului fiscal 2016, a fost inregistrat si debitat un numar de 130 mijloace
transport persoane fizice si 6 mijloace transport persoane juridice.
Au fost debitate 163 Procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.
Numarul somatilor insotite de titluri executorii, emise si expediate, a fost de 92, din care:
~ 78 pentru persoane fizice;
~ 14 pentru persoane juridice.
Au fost debitate si prelucrate 2 dosare de concesiune si 3 contracte de inchiriere.
Pe parcursul anului 2016, au fost intocmite si expediate 39 adrese de comunicare date
contribuabili, catre institutiile solicitante (Banca, A.N.A.F., Judecatorie, Tribunal, Birou Executare
Silita, Lichidatori, Primarii, Politie).
Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru anul 2016, se prezinta dupa cum
urmeaza:
MIl LEI

Gradul de realizare al
veniturilor

9237,47
10331,85
809,2

Gradul de realizare al

48,28%

veniturilor proprii
Gradul de autofinantare

89,41%

26.027,00
enituri proprii incasate (excl.cote)

3031,89

97,60%

3

Ivenituri totale incasate

3106,6

I

Executia cheltuielilor de functionare pentru anul 2016 este in surna de 3.853.384,8 lei inregistrand
un excedent pe sectiunea de functionare de 1.016.633 lei.
Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 5.384.056,54 lei rezultand un excedent
pe sectiunea de dezvoltare de 2.747.420 lei.
Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru pentru anul 2016, se prezinta dupa
cum unneaza:

0

1

Ponderea sectiunii de

Plati aferente sectiunii de functionare

2.836,75

Total plati

7.718,26

Plati aferente sectiunii de dezvoltare

4.881,51

Total plati

7.71826

2

functionare
Ponderea sectiunii de
dezvoltare

3
36,75%

63,25%

Pentru anul 2016 eheltuielile prevazute a se efeetua si cele efectiv realizate pentru fiecare din
structurile UA T Socodor, se prezinta in cele ce urmeaza:
mii lei-

259,00

245,00

161,66

Proiecte eu finantare
nerambursabila

63,00

63,00

40,93

Active nefinanciare

345,00

270,00

86,79

Total

1114,00

1116,00

707,78

Salarii

87,00

87,00

67,67

Bunuri si servicii

55,00

55,00

20,80

Proiecte eu finantare neramb

0

0

0

Active nefinanciare

0

0

0

142,00

142,00

88,57

Total

4
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Salarii

791,00

824,20

803,06

Bunuri si servicii

148,00

151,00

103,80

Burse

20,00

20,00

17,70

0

0

0

959,00

995,20

924,56

157,00

156,02

Proiecte eu finantare neramb
Total

Proiecte eu finantare neramb

45,00

99,00

38,85

Alte cheltuieli

290,00

160,00

250,00

Active nefinanciare

190,00

130,00

89,28

Total

776,20

565,00

557,55

Salarii

254,00

248,00

212,10

Ajutoare soeiale

215,00

215,00

141,47

Proiecte eu finantare
nerambursabila

180,00

180,00

127,23

Total

649,00

643,00

480,80

Bunuri si servicii

208,00

208,00

97,26

Proieete cu finantare neramb

160,00

160,00

137,21

Active nefinanciare

350,00

350,00

141,44

718,00

718,00

60,00

50,00

15,74

Proiecte eu finantare
nerambursabil a

1100,00

1100,00

1021,13

Rambursari de credite

1000,00

1000,00

1000,00

Total

Bunuri si servicii

375,91
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Bunuri si servicii

492,04

510,00

282,79

Proiecte eu finantare neramb

1021,51

1495,00

216,49

Active nefinanciare

1660,00

1670,00

1482,15

Rambursari

550,00

500,00

550,00

3723,55

4175,00

6706,43

credite

Total

ANALIZA ACTIVIT A TIl SPCLEP SOCODOR PE ANUL 2016
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Serviciul

Public

activitatea

Comunitar

incepand

Local de Evidenta

cu data de 1 iulie 2009.

a Persoanelor
Potrivit

organigramei

Socodor sunt aprobate 3 posturi de executie , toate eu functionari
la inceputul

functionarii

si pana la inceputul

anului 2011 si pana in februarie

S1-a inceput

Socodor

Consiliului

Local

publici , fiind ocupate de

anului 2011 , doua locuri , de la inceputul

2012, doar un singur loe iar din februarie

2012 au fost

ocupate toate cele 3 posturi.
Din 4 ianuarie 2016 si pana la data de 31 decembrie
ghiseului unie

de evidenta

operat 89 de resedinte

Socodor s-au eliberat 716

.din care 1 resedinta

CRDS,

2016, in eadrul

carti de identitate

si s-au

pentru diferite motive dupa

cum urmeaza:

\;,..~W#')

•

88 persoane -pentru

•
•

319 persoane-la

•
•
•

156 persoane38 persoane-Ia

•

25 persoane-schimbare

•

9 persoana-presehimbare

•

1 persoane -pentru prima data persoanelor

•

47 persoane la eliberare CIP-lipsa certificate de stare civila.

prima data persoanelor

expirarea termenului

22 persoane- la sehimbarea

eu varsta intre 14-18 ani

de valabilitate

numelui

la schimbarea

domieiliului

pierdere

11 persoane- alte cazuri
fizionomie
BI
eu varsta peste 18 ani

Au fost aetualizate listele cu titularii actelor de identitate expirate, care dupa
efectuarea verificarilor corespunzatoare
in R.N.E.P. au fost comunicate posturilor de
politie arondate
SPCLEP-uiui Soeodor , pentru ca agentii de ordine publica sa poata
6

identifica persoanele care au depasit termenul prevazut de lege pentru solieitarea unui nou
act de identitate.
In urma rularii aplicatiei care genereaza invitatiile pentru persoanele cu CI
expirat , s-au listar si s-au irunanat acestea Posturilor de Politie in vederea distribuirii lor.
Pe linie de informatica, lunar s-a proeedat la corectarea erorilor
. rezultate in urma rularii testelor de coerenta.
Zilnic s-a realizat implementarea in baza a datelor obtinute la depunerea
dosarului pentru preschimbarea CI/BI/CIP
iar lunar s-a proeedat la introducerea
indicarorilor statistici pe portalul DEP ABD precum si la intocrnirea situatiilor lunare
Pe linie de secretariat s-a procedat la inregistrarea docurnentelor care intra
sau ies in/din cadrul S.P.C.L.E.P Socodor.
Pe linie de stare civila mention am urmatoarele :
Pe parcursul anului 2016 s-au intocmit urmatoarele :
-acte de nastere- 2 (acte transcrise)
-acte de casatorie-12
-acte de deces-29
-certificate de nastere eliberate-IS
-certificate de casatorie eliberate-16
-certificate de deces eliberate-34
Au fost operate in registrele de stare civila , la exemplarul I, un numar de
60 mentiuni care au fost trimise ulterior si la exemplarul II , iar un numar de 18 mentiuni
au fost trimise spre operare la exemplarul I.
REGISTRUL AGRICOL . RAPORT
DE ACTIVIT ATE ANUL 2016
- constatari ale calamitatilor diferitelor culturi de pe raza comunei;
- efectuarea de referate pentru materiale la sedinte Consiliu Local;
- colaborare eu departamente din cadrul Primariei pentru solutionare diferite cereri ale
petentilor.
Atributiile serviciului Agrieol sunt in materia aplicarii prevederilor legale privind registrul
agrieol sunt urmatoarele.
Complectarea la Z1 a eelor 3] registre agricole respectiv 1550 gospodarii pe anii 2014-2018
Raspuns la Directia Nationala de Statistica Arad asupra terenurilor si a animalelor. 11
Raspunsuri la Directia Agricola Arad - 6
Inscrierea in format electronic a peste 1.450 de gospodarii
ELIBERAREA UNUl NR. DE 691 buc. ADEVERINTE, DUPA CUM URMEAZA:
-

Adeverinta A.P.I.A.
Adeverinta Carti de identitate
Adeverinte Ajutor complernentara
Adeverinte bursa si bani de liceu
Adeverinte persoane P.H.
Adeverinte pagube
Adeverinte locatie radieri AUTO
Adeverinte sanatate
Adeverinte titlu gresit
Adeverinta tribunal pentru divort
Adeverinta pentru banca
Adeverimte Enel
- Adeverinta incalzire
- Adeverinte proiecte
- Adeverinte teren in folosinta

298
131
27
128
14
7
4
22
1
1

8
5
42
3
32

bue
bue
buc
bue
buc
buc
bue
bue
buc
buc
bue
buc
bue
buc
bue
7
c...,
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- Certificate de producator .
187 buc
Proeese Verbale la certificatele de producator
187 bue
- inscrieri si radieri in si din registrul agricol localnici
39
- inserieri si radieri in si din registrul agrieol strainasi
10
- desehis poziti noi in nr, de 31 atat la loealniei cat si la strainas

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 ASISTENTA SOCIALA
Serviciile sociale cuprind un ansamblu complex de masuri realizate pentru a raspunde nevoiler
sociale individuale .familiale sau de grup ,in vederea depasirii unor situatii de dificultate ,pentru
sustinerea autonomiei si protectieie persoanei,prevenirea
marginalizarii sociale si promovarea
incluziunii sociale .
Pe parcursul anului 2016 au beneficiat de sustinere urmatoarele categorii sociale
heneficiari :
- s-au inregistrat 44 de dosare de venit minim garantat existente in plata la sfarsitul anului
2016 ; un numar de 10 dosare vmg avut cuantumul modificat pentru care s-a dispus dispozitie de
modificare ;9 dosare au fost incetate din plata pentru care s-a dispus dispozitie de incetare ; 1 dosar
a avut euantumnul suspendat pentru care s-a dispus dispozitie de suspendare de cuantum si au fost
aprobate un numar de 7 dosare de vmg cazuri noi
-s-au efectuat un numar de 324 de anchete sociale la domiciliul solicitantilor in vederea
verificarii situatie actuale a dosarelor existente in plata .
-s-a inregistrat si verificat depunerea declaratiei prevazuta la art. 14.1 din Lg.416/20 11 .
- s-au intocmit de fisele de calcul pentru dosare de ajutor social existente in plata si in cazul
modificarile intervenite in cursul anului ;
-s-a stabilit numarul de ore ce trebuie prestate de persoana apta in cazul persoanei singure
sau de una din persoanele apte de munca in cazul familiilor beneficiare
-s-a verificat daca au fost prestate orelor stabilite prin intocmire fisei de prezenta ;
-S -a verificat mentinerea conditiilor de acordare a dreptului la ajutor social prin intocmirea
anchetelor sociale la 6 luni sau ori de cate orie este nevoie la nevoie cf. art 14.1 a]in.3
- s-a intocmit lunar anexele VMG privind acordarea platii ajutorului social si au fost depuse
la AJPPIS ARAD la data programata de acestia ;
-s-a intocmit lunar borderul primarului privind persoanele apte de munca si s-a depus lunar
la ITM,AJPIS ,AJOFM;
.
-s-a intocmit planul de lucrarii si actiuni de interes local pentru anul 2016 ;
-au fost inregistrate si verificate si s-a dispus modificarii ,suspendarii.incetarii
conform
legislatie in vigoare pentru un numar de 75 de dosare de alocatie de sustinere:
- intocmit si transmis lunar anexele la ATPIS Arad pentru aprobare cazuri noi, modificari ,
suspendarii si plata.
-s-au inregistrat , certificat si transmis in vederea punerii in plata un numar de 33 de dosare
de aloeatie de stat pentru copii ;
-s-au inregistrat , certificat si transmis in vederea punerii in plata un numar de 9 dosare de
indemnizatie cerestere copil pana la 2 ani;
- s-au inregistrat si aprobat un numar de 2 dosare ajutoare de inmormantare ;
-s-au inregistrat si acordat ajutor de incalzire a locuintei pentru un numar de 42 dosare,
persoane beneficiare de ajutor social;
- s-au inregistrat ,verificat si aprobat un numar de 42 dosare de ajutor de incalzire a
locuintei eu lemne;
-s-au intocmit si transmis lunar la AJPIS Arad anexele si situatiile centralizatoare privind
aprobarea sumelor pentru AIL -2014 ;
-s-au intocmit si transmis la AJPIS ARAD un numar de 40 de cereri privind ,modificari de
reprezentant legal .reluari transferuri alocatie de stat din alt judet .modificare modalitate plata
alocatie de stat pentru copii ; .
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- s-au inregistrat si transmis pentru aprobare la DGASPC ARAD un numar de 14 de dosare
pentru ineadrare in grad de handicap, caz nou sau reevaluare ;
-s-au intocmit un numar de 14 de anchete soeiale pentru ineadrarea in grad de handicap;
-s-au intocmit si depus la DGASPC Arad un numar de 14 de dosare pentru stabilire drepturi
persoane eu handicap grad: grav ,accentuat si mediu;
- s-au intocmit un numar de 14 anchete sociale pentru asistentii personali si indemnizatie de
insotitor in vederea obtinerii de la DGASPC Arad a cererii si avizului de acordare drepturi pentru
persoana eu handicap grav cu asistent personal;
-s-au intocmit si depus dosare la DGASPC ARAD de stabilire a masurii de protectie respeetiv plasament familial pentru un numar de 4 copii ;
-s-au intocmit plan de servicii pentru copilul cu nevoi speciale - pentru un numar de 6 copii ;
-s-au intocmit anchete sociale pentru un numar de 17 de eazuri cu copii aflati eu
masura de proteetie
speciala a plasamentului la familie sau instutionalizati ;
-s-au intocmit anehete sociale pentru Judecatoria Chisineu Cris pentru cazurile de divort eu
eopii,pentru instituirea curatelei, pentru Postul de Politie si Parchet .
-s-au intocmit anehete sociale pentru DGASPC ARAD pentru cazuri de abuz si neglijare si
mame mmore .
-s-au intocrnit situatii privind aeordarea ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2015 , s-a
distribuit efeetiv persoanelor beneficiare si s-a comunicat cu MFE in aceasta privinta si eu Institutia
Prefectului Judetului Arad;
-s-a intocmit si transmis documentatia necesara in vederea obtinerii certificatului de
acreditare a compartimentului de asistenta sociala la MMFPSPV;
-s-a intocmit un numar de 109 de proiecte de dispozitie privind prestatiile sociale :
VMG ,ASF,AIL pivind acordare, modificare, suspendare, reluare si incetare drept.
-s-a participat la intruniri de consiliere si notiuni legislative organizate de AJPIS si
DGASPC ARAD ;
-alte activitati diverse privind asistenta si protectia sociala;
RAPORT DE ACTIVITATE
PE ANUL 2016 COMPARTlMENT
URBANISM
Certificate de urbanism -taxein valoarede 1000 lei,
Pe langa cele mai sus mentionate, nu s-au perceput taxe pentru regularizare AC si
prelungire AC expirate.
RAPORT DE ACTIVIT ATE PE ANUL 2016 COMPARTlMENT
S.V.S.U.
in cursul anului 2016 pe raza comunei Socodor a avut loc un inceput de incendiu, in care nu
am avut nicio victima,
A controlat locatiile de interes public ale comunei si anume scoli, gradinite, biserici.
A
solutionat mai multe sesizari ale cetatenilor pe linie de P.S.I.
A popularizat in perioada de seceta reguli de prevenire a incendiilor, in cazul curatiirii
gradinilor si pajistilor vizand folosirea focului deschis. A urmarit si a mentinut in stare de
functionare utilajele si accesoriile din dotare, pentru a fi cat mai eficiente in caz de urgenta.
COMPARTIMENT
INVESTITII, ACHIZITII PUBLICE ~I INTEGRARE EUROPEANA

Inanul2016 achizitiile publice audesfasurat

urmatoarele activitati:

Intocmirca programului anual de achizitii publice;
Llntocmirea si transmiterea, in conformitate cu prevederile OUG 34/2006,
privind atribuirea contractelor
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
pub lice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, a
raspunsurilor pentru toate clarificarile solicitate de ofertantii care au obtinut in conditiile legii
documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
2.0rganizarea ~idesfasurarea procedurilor de atribuire pentru obiectivele din
cadrul programului anual de achizitii (deschidere oferte, solicitari informatii
clarificari si
documente de la ofertantii participanti Ia procedura, daca este cazul, analiza oferte, desemnare
9
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oferta ca·~tigatoate, Intocmir~ si semnare procese verbale de analiza,
procedura);

comunicare rezultat

3.Intocmirea contractelor de achizitii publice, cu ofertantii a carer oferte au
.fost stabilite castigatoare de catre comisia de evaluare, semnarea acestora de catre partile
eontractante, inregistrarea acestora si distribuirea aeestora eelor implicati in derularea si
.urmarirea lor dit;
4.Intocmirea si transmiterea, in conformitate eu prevederile OUG 34/2006,
privind atribuirea eontractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
pub lice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, a
documentelor solicitate de catre C.N.S.C. in vederea solutionarii contestatiilor facute de catre
ofertantii participanti la procedurile de atribuire si Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
S.Intocmirea si transmiterea, conform prevederilor OUG.30/2006, privind
functia de verificare a aspectelor procedura1e aferente procesului de atribuire a contractelor de
achizitie publica, a documentelor solicitate de catre unitatea pentru coordonarea si verificare
a achizitiilor pub lice pentru procedurile de achizitie care sunt supuse verificarii aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire si Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
6.Intocmirea si pastrarea dosarelor de achizitie publica pentru toate
procedurile derulate si finalizate. Mutarea dosarelor de achizitie publica la arhiva;
7.Actualizarea programului anual de achizitii pub lice in conformitate cu
rectificarile de buget din cursu 1anului;
8.Asigurarea legaturii cu toate compartimentele, serviciile ~idirectiile din
cadrul primariei in realizarea obiectivelor din cadrul programului anual de achizitii;
9.Intocmirea si transmiterea corespondentei catre toti factorii implicati in
atribuirea
contractelor de achizitii publice (autoritatea de reglementare, operatorii
economici!ofertanti)
in anul 2016 s- au finalizat trei proiecte :
l."SISTEM CANALlZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA
SOCODOR~ MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA SOCODOR, ~REABILITARE
RETELEI DE APA CV ARTETELE 2 SI 3, ORGANIZARE FESTIVAL LOCAL"
PRAZNIC DE PITA NOVA" IN COMUNA SOCODOR SI CENTRU DE ZI PENTRU
INGRIJIRE BATRANl IN COM UNA SOCODOR, JUDETUL ARAD".
In cadrul acestui program integrat s-au prevazut urmatoarele obiective:
LOT 1 "Sistem canalizare menajera si statie de epurare in comuna Socodor'' prevede
construirea unui sistem de canalizare menajera de 19.889 m, statii de pompare, camine de
vizita si racorduri in numar de 697, 0 statie de epurare pentru 2300 locuitori. De asemenea s-au
prevazut urmatoarele:
a)
Lucrari de constructie
b)
Fumizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
c)
Testare si punere in functiune
d)
Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta
personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este
necesar.
e)
Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie
f)
Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului
g)
Reabilitarea colectoarelor de canalizare si a caminelor de vizitare aferente;
h)
Extinderea sistemelor de canalizare;
i)
Reabilitarea statiilor de pompare din cadrul sistemelor de canalizare;
j) Prevederea unor noi statii de pompare in cadrul sistemelor de canalizare;
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LOT 2 "Reabilitare

.

retele de apa in localitatea

Socodor cvartalele 2 si 3" are

in vedere reabilitarea retelei de apa a localitatii Socodor in cvartalele
1955 m.
a) reabilitarea

conductelor

2 si 3 pe

0

lungime de

de alimentare cu apa;

b)

extinderea sisternelor de alimentare

e)

contorizarea

d)

prevederea

consurnatorilor

eu apa;

din sisternul de alirnentare cu apa;

unor noi statii de pompare in cadrul sistemelor de alimentare

cu apa;
e) reabilitarea

statiilor de pornpare din cadrul sistemelor de alirnentare cu

apa;
f) reabilitarea

rezervoarelor

pentru inmagazinarea

g) prevederea

unor noi rezervoare

apei;

pentru inrnagazinarea apei

LOT 3 "Modemizare strazi in comuna Socodor" presupune modemizarea 5.163,03 m de strazi
din localitatea Socodor unde sunt prevazute 20 de podete, precurn si trotuare pietonale. De
asemenea s-au prevazut urmatoarele:
a)

Lucrari de constructie

b)

Remedierea

eventualelor

defecte aparute in Perioada de Garantie

LOT 4 "Centru de zi pentru ingrijire batrani" presupune modemizare Centrul de zi pentru
ingrijire batrani, unde se vor asigura servicii sociale eu caracter primar precum si imbunatirea
situatiei sociale si economice a locuitorilor, prin activitati de socializare intre persoanele in
varsta din comuna Socodor.
De asemenea s-au prevazut urrnatoarele:

LOT

a)

Lucrari de constructie

b)

Remedierea

5 "ORGANIZARE

eventualelor
FESTIVAL

defecte aparute in Perioada de Garantie
LOCAL"

PRAZNIC

DE PITA NOUA"

IN COMUNA

SOCODOR
Dotarile care au fost procurate urrneaza a fi utilizate
specific local "Praznic de pita noua", in comuna Socodor:
- Scena mobila
- Podium scena
- Echipament sunet concert:
- Echipament lumini concert:
- Cort acoperit pentru 300 persoane:

in timpul desfasurarii

Festivalului

cu

2. .Protectia mediului prin realizarea de sisteme de canalizare menajere si statii de
epurare in Socodor si Ketegyhaza'
Principalele
•

obiecte tratate in cadrul investitiei au fost:

•

Obiect 1 - colectoare de canalizare, cu diametre cuprinse intre Dn 250 - Dn 400, cu lungimea de
5042 m;
Obiect 2 - 5 Statii de pornpare ape uzate menajere;

•

Obiect 3- Statie de epurare, pentru cca. 2.150 locuitori echivalenti
3."Extinderea
infrastructurii
proiectului

retelei

de drum
"PROTECTIA

CANALIZARE
KETEGYHAZA"
Obiect 1- Extinderea

A APELOR

de

canalizare

pana

afectate de executia
MEDIULUI
UZATE

retelei de canalizare

PRIN

in

zona

lucrarilor

industriala
de canalizare

INVESTITI1

~I A STATIEI

iN

DE EPURARE

in zona industriala

si refacerea

a comunei

din cadrul

RETELELE
IN SOCODOR

DE
SI

Socodor
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· In localitatea Socodor este implementat un sistem de canalizare menajera S1 0 statie de
epurare ambele in curs de executie. Acestea au fost dimensionate astfel incat sa poata prelua si apa
uzata provenita din zona industiala a localitatii.
In prezent in zona industriala a localitatii Socodor functioneaza 3 societati importante si
anume:
SC CRIS SIB LACTO SRL, prima fabrics a crescatorilor de ovine din romania, unde se
proceseaza laptele obtinand sortiment variat de produse din lapte de oaie, vaca si capra.
SC CAMICO EXIM SRL, fabrica de mobila
CentruJ de Tratament Alzheimer
Colectarea apelor uzate menejere se face prin intermediul statiilor de epurare proprii fiecarei
societati care sunt degradate si sunt mari consumatoare de energie electrica.
Avand in vedere ea toate cele trei societati se vor extinde in viitorul apropiat, jar in vecinatatea
acestora se vor construi noi societati de productie, pentru a se evita deversarea necontrolata a apelor
menajere, este necesara implementarea sistemului centralizat de canalizare menajera.
Prin prezentul proiect se prevad:
- colector gravitational de ape uzate menajere,
- statie de pompare apa uzata,
- conducta sub presiune aferenta,
- carnine de vizitare si interseetie.
Sistemul de colectare a apelor uzate menajere proiectat este un sistem de eanalizare
gravitational. Datorita asezarii localitatii si a aspectului terenului a fost absolut necesara
implementarea unei statii de pomp are ape uzate.
Lungimea total a a sistemului de canalizare gravitational, proiectat in zona industriala este de
Ltot = 2185 m si a fost dimensionata pentru a prelua apa uzata din intreaga zona industriala.
Lungimea retelei sub presiune aferenta statiei de pompare apa uzata propuse (datorita configuratiei
terenului), este de Ltot = 840 m.
Apa uzata provenita din zona industrial a va fi preluata de sistemul gravitational proiectat si
transportata in caminul menajer de langa statia de pomp are SPI existenta (mentionam faptul ca in
localitatea Socodor este in executie un sistem de canalizare).
Prin proiect au fost prevazute sondaje pentru depistarea retelelor subterane existente (gaz,
fibra optic a, etc.)
Automatizarea statiei de pompare se realizeaza in functie de nivelul de apa uzata din bazinul
de retentie.
Centralizarea lungimilor retelelor si a obiectivelor din proiect
- Conducta gravitational a din PVC, D=250mm, L= 2185 m
- Caminde de vizitare 0 600 mm PP - 41 buc.
- Statie de pompare ape uzate prefabricata, tip cheson: Di;;;:2,Om,Hi=6,80m
- Conducta de refulare din PEIOO-HD, SDR17, D=90mm, L=840m;
- Subtraversare prin foraj orizontal vai - 1 bucata
Statia de pomp are va fi imprejmuita cu eu gard bordurat zincat prins pe stalpi metalici
incastrati in fundatii de beton izolate. Aeeesul in incinta statiei de pomp are se realizeaza pe poarta
de acces pietonal prevazuta.
Obiect 2 - Modernizarea a trei strazi din localitatea Socodor
Drumurile din comuna Soeodor au 0 lungime de 28 km, din care 13,5 km sunt asfaltate, iar
14,5 km pietruite.
Lungimea strazilor suplimentare proiectate pentru eomuna Socodor este de 1171,16 ml,
respectiv:
Strada 11 : 556,95 ml- strada secundara in com. Socodor, care face legatura intre strazile 1 (strada
proiectata pentru modemizare) - strada 3 (strada proiectata pentru modernizare); latimea pietruirii
12

existente este de eea. 3,00 m , iar latimea platfonnei de cca. 10,00 m - 12,00 m ; strada are ca
sistem rutier existent un strat de balast de cca. 25 em grosime
Strada 15 : 206,11 ml - strada secundara in eomuna Socodor , care face legatura intre strada 3
(strada proiectata pentru modemizare) 8i strada 16 (strada propusa pentru modernizare in acest
proiect) ; latimea pietruirii existente este de 2,50 - 3,00 m , iar latimea platformei intre 10,00 12,00 m ; strada este pietruita eu un strat de bloeaj de piatra bruta in amestec eu piatra sparta de cea.
25 em grosime.
Strada 16 : 409,10 ml - strada secundara in comuna Socodor , care face legatura intre strada 3
(strada proiectata pentru modemizare) , strada 15 (propusa pentru modernizare in acest proiect) S1
strada asfaltata existenta catre centrul comunei; latimea pietruirii existente este de 3,00 m , iar
latimea platformei intre 10,00 - 12,00 m ; strada este pietruita cu un strat de blocaj de piatra bruta in
amestec cu piatra sparta de cea. 25 em grosime.
Toate strazile proiectate au trotuare pe 0 parte. Pentru strada 11 s-au proiectat trotoare pe
partea stanga in lungime de 554,00 ml, din care pe cca.150,00 ml trotuar nou - 280,00 ml stg. si
274,00 ml dr. , restul de lungime numai reparatii si montare pavaj: pe strada 15 pe partea dreapta
204,00 ml trotuar nou si pe strada 16 pe partea dreapta 407,00 ml trotuar nou .
Scurgerea apelor meteorice se face prin santurile in taluz natural existente , prin podete
tubulare existente de diametre diferite (de 1a())600 la <D400); mentionam ca la intersectiie strazilor
cu strazile laterale lipsesc multe din podetele necesare, iar cele existente sunt colmatate si
subdimensionate, ca si podetele transversale existente. Scurgerea apelor meteorice este necesar a se
face catre vaile existente in zona sau spre santurile adanci de pe zona drumului national.
Pentru anul 2017 avem urmatoarele propuneri de proiecte finantate din bugetul local
dar sl din alte surse:
- AMENAJARE INFRASTRUCTURA DRUMURI AGRICOLE
- RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL
- CONSTRUlRE GRAD~lTA CU PROGRAM NORMAL
- MODERNIZARE STRAZI
- MODERNIZARE SEDIU PRIMARIA SOCODOR,
- CONSTRUIRE REMIZA PSI
- INTRODUCERE GAZ NATURAL
- CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC
- AMENAJARE PIST A DE BICICLETE
- AMENAJARE TROTUARE
- REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI EXTrNDERE
CANALIZARE MENAJERA
- AMENAJARE ZONA AGREMENT IN PARTEA DE VEST A LOCALITATII.
Doresc sa aduc multumiri tuturor celor care au fost alaturi de Consiliul Local in aceasta
perioada si au sprijinit moral si material ceea ce am realizat Prin acest raport am cautat ca initiativa
Primarului sa fie cat mai aproape de fiecare cetatean al Comunei noastre, prezentand in mod
obiectiv, realist si transparent ce s-a intamplat in anul 2016.
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PROIECT DE HOTARARE
numar: 3 din data: 24.03.2017
privind aprebarea raportului privind starea economica, soctala ,i de medlu a Comunel
Socodor

Avand in vedere,.
.
.
- expunerea de motive nr. 907124.03.2017 a Primarului Comunei Socodor;
- referatul de specialitate nr. 906/24.03.2017intocmit de catre secretarul Comunei Socodor;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local a1 Comunei
Socodor;
- raportul primarului privind starea economica, sociala si de mediu;
- prevederile art.36 alin.(2) lit.b ~i ale art. 63 alin. (3) lit. a din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locals, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin (1) si alin (2) lit.(d) din Legea nr.21512001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile ~icompletarile ulterioare;

HOTARAsTE:
•
Art.I: Se aproba raportul primarului comunei Socodor privind starea economica, socials si de mediu
a comunei Socodor pe anul 20 16 ~i activitatea administratiei pub lice locale in anul 2016, potrivit
ANEXEI care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2: Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor , in termenul
prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~i 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 ~i Contencios Administrativ,

Avizat,
Secretar,

..,

"
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.COMUNA SOCODOR
. Cod Fistot: 3519330;

Com uno Socodor nr.1 Cod Postal 317305, judeful

Fax.+4 0257358112;

Nr. inregistrare:

e-mail: I?:rimaria@socodor.ro,

Arad, Tel.+4 0257 358100;

; 50codor@qmaif.com;

.

www.socodor.ro

907 din24 .03.2017

CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Expunere de motive pentru Proiectul de Hotarare
privind aprobarea aprobarea raportului privind starea economica, sociala ~i
de medin a Comunei Socodor pe anul2016

Subsemnatul JURA lOAN DIMITRIE primar
l",j

al Comunei Socodor, prezint

expunerea de motive cu privire la proiectului de hotarare referitor la aprobarea
raportului privind starea econornlca, sociata sl de mediu a Comunei Socodor pe anul
2016.

In

conformitate cu prevederile legii admirnstrattei publice locale, in contextul

atributiilor primarului referitoare la relafia cu consiliullocal, am dispus elaborarea
raportului anual privind starea economica, sociala ~i de mediu a comunei Socodor
pentru anul 2016, activitatea admintstratiei publica locale in anul 2016 !?iobiectivele pe
care Ie propunem pentru anul 2017, in vederea asigurarii cadrului necesar reallzarf
atributiilor ~i responsabilltatllor care ne revin in solunonarea
colectivltatn locale pe care

0

~i gestionarea interesului

reprezentarn.

Fata de cele mai sus, in temeiul Legii nr.215/2001,

privind adrninlstraua publica

locala, repubticata, prezint spre dezbatere ~i aprobare proiectul de hotarare privind
lnsusirea raportului de activitate privind starea economlca, sociala si de mediu a
comunei Socodor anul 2016.

\., •... "

,>

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330 i
Fax.+4 0257358

comun« Socodor

nr.1 Cod Postal

11Z; e-mail: erimario@socodor.ro,

317305,juderul

Arad, Tel.+4 0257 358100;

; socodor@gmai!.com;

www.socodor.ro

Numar inregistrare: 906 din 24.03. 2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea raportului elaborat de primarul
comunei privind starea economlca, soctala
de mediu a comunei Socodor
pe anul2016

,i

Subsemnatul Crisan Gheorghe, secretar la Primaria comunei Socodor, prezint urmatorul
referat cu privire la raportu1 intocmit de primar cu privire la starea econornlca, sociala si de
mediu a comunei Socodor pentru anul 2016.
Analizand proiectul de hotarare !?i anexele acestuia, am constatat urrnatoarele:
- raportuI de activitate a fost elaborat in baza rapoartelor de activitate
compartimentelor ~i serviciilor publice care functioneaza

ale institufiilor,

la nivelul comunei Socodor ~i confine

informa\ii ~i date edificatoare privind evoluna, la nivelul anului 2016, a sltuatiei economice,
sociale ~i de mediu al comunei Socodor;
- obiectivele propuse a se realiza in anul 2017 sunt oportune, necesare si corespund cu directiile
prioritare de dezvoltare ce vor fi cuprinse in strategia de dezvoltare a localitatii pentru perioada
2014-2020;
- bugetullocal

al comunei Socodor poate sustine demararea unor obiective propuse pentru anul

2017, pentru altele fiind necesara identificarea unor surse de finantare externe.
Concluzii:
Proiectul de hotarare este elaborat conform legisla\iei in vigoare ~i poate f inaintat Consiliului
Local.

SECRETAR

HE

·

.

CONSILiOt LOCAL

so CO]) OR

Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,jude{ul Arad, TeL+4 0257358100;
Fax.+4 0257 358112;. e-:",ail: llrimuria@isocodol'.r(); ; ,~ocodor@gmai1.C(),"; www.socodor.ro

Comisia pentru programe de dezvoltare economico -sociale, buget-flnante,
administrarea domeniului public ~i privat al comunel , agrtcultura,

gospodarie

comunala, protectia mediulul, servicii ~i comer!

RAPORT

Membrii eomisiei intruniti in sedinta din data de 31.03.2017,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de hotirare cu prrvire la aprobarea
raportului privind starea economici, sociala ,i de mediu a Comunei Socodor in
anu12016,
in urma discutilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate
verbal al sedintei, in unanimitate
-

AVIZEAZA

in proeesul

FAVORABIL

Proieetul de hotarare, initiat de primarul Comunei Soeodor eu privire la aprobarea
raportului privind starea economica, sociali ~i de mediu a Comunei Socodor in
anul2016

SECRETAR

NADABAN(~~~ktANTRAIAN
\V l

.CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comun« SOCOdOT nr.I Cod Postal 317305,judeful Arad, TeL+4 0257358100;
Fax. +4 0257358 112; e-mail: griJlUlria@~ocodor.rf)! ; socodor((i)gtnaU.com; www.socodor.ro

Comisia pentru invatamant , sanatate, cultura, protectia sociaia, activitip
sportive ~ide agrement

RAPORT
Membrii eomisiei intruniti in sedinta din data de 31.03.2017,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea raportului eu
privire la starea economica, socials ~i de mediu a Comunei Soeodor in anul 2016,
• In urma discutilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate in procesul
verbal al sedintei
,
, in unanimitate
AVIZEAZA

FAVORABIL

Proieetul de hotarare, initiat de domnul primar Jura loan Dimitrie, privind
aprobarea raportului eu privire la starea economica, sociala si de mediu a Comunei
Socodor in anul 2016.

PRESEDINTELE
COMISIEI
,
~~~~

SECRETAR

CONSILIUL LOCAL SOCODOR·
Cod Fiscal: 3519330,. Comuna SOCOdOTnr.I Cod Postal 317305,judeful ATad, TeL +40257358 100,.
Fax.+4 0257358 lI2; e-mail: primuriu@'Soc(JdoT.rl', ; s(lcodot@gmail.com,. www.socodor.ro
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HOTARAREA Nr.32

din 24 martie 2017
privind aprobarea privind aprobarea cotei de combustibil
pentru utilajele si autoturismul proprietatea Comunei Socodor

\,_)

Avand in vedere,
- expunerea de motive nr. 908/24.03.2017 a Primarului Comunei Socodor;
- referatul de specialitate nr. 909/24.03.2017 intocmit de catre compartimentele contabilitate
din cadrul Primariei Comunei Socodor;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
- prevederile art. 5 alin.(l) din O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor nomative de
cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice ~iinstitutiile publice, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Votul exprimat in unanimitate "pentru" de catre cei 11 consilieri prezenti Ia ~edinta
din cei 11 in functie.
In temeiui prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1), art.115 alin. (1) lit.b) din
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locals, republicata cu modificarile ~i
completarile ulterioare;

HOTARASTE:
,
Art.l:(l) Se aproba cota de combustibil
Comunei Socodor, conform tabelului:

5

Autogunoiara
Renault

7

Masina de tuns
iarba V
Masina tuns iarba
Sthil

8

pentru utilajele si autoturismul proprietatea

AR 11 SOC

9

6 litri/ora

820 litri motorina/luna

0,5 litri/ora

30 litri benzina/luna

0,5 litri/ora

36 litri benzina/luna

0,3 litrilora

7,2 litri benzinalluna

(2) In cazuri speciale, cum ar fi situatiile de urgenta, cotele de combustibil prevazute la alin.
(1) se pot suplimenta in baza unor documente justificative.
I

Art.2 : Incepand eu data prezentei l~i inceteaza aplicabilitatea H.C.L. Socodor nr. 18/2016
privind stabilirea cotei de combustibil pentru utilajele si autoturismul proprietatea Primariei
eomunei Socodor.

Art.3: Prezenta hotarare se cornunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor , in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor si serviciului contabilitate si
administrative ~i se duee la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe pagina de
internet www.socodor.ro ~i se comunica cu Institutia prefectului-Judetul Arad, Servieiul
Juridic si
, Contencios Administrativ.

PRE~EDINTE DE ~EDINTA,
CONSILIER

NAoABAN~TRAMN

\
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PROJECT DE HOTARARE
numar: 4 din data: 24.03.2017
privind aprobarea privind aprobarea cotei de combustibil
pentru utilajele si autoturismul proprietatea Comunei Socodor
Avand in vedere,
- expunerea de motive nr. 908/24.03.2017 a Primarului Comunei Socodor;
- referatul de specialitate nr. 909/24.03.2017 intocmit de catre compartimente1e contabilitate
din cadrul Primariei Comunei Socodor;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
- prevederile art. 5 alin.(l) din O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor nomative de
cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice ~i institutiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1), art.115 alin. (1) lit.b) din
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locals, republicata cu rnodificarile si
completarile ulterioare;

HOTARASTE:,
Art.l:(l) Se aproba cota de combustibil
Comunei Socodor, conform tabelului:

8
9

proprietatea

7,5 litri lora

4

5

pentru utilajele si autoturismul

Autogunoiara
Renault

iarba
Masina tuns iarba
Sthil

AR 11 SOC

6 litri/ora

820 litri motorina/luna

0,5 litri/ora

36 litri benzina/luna

0,3 litri/ora

7,2 litri benzina/luna

(2) In cazuri speciale, cum ar fi situatiile de urgenta, cotele de combustibil prevazute Ia alin.
(1) se pot suplimenta in baza unor documente justificative.

Art.2 : lncepand eu data prezentei l~i inceteaza aplicabilitatea H.C.L. Socodor nr. 18/2016
privind stabilirea cotei de combustibil pentru utilajele si autoturismul proprietatea Primariei
comunei Socodor.
Art.3: Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor , in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~i serviciului contabilitate si
administrative ~i 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.

Initiatorul proiectului de hotirare,

Avizat,
Secretar,

COMUNA SOCODOR
. Cod Fiscal: 3519330; Com una Socodor nr.: Cod Postal
Fax. +4 0257 358112; e-mail: primada@socodor.ro,

Nr. lnreg;strare:

317305, judeful Arad, Tel.+4 02573581.00;
; socodor@gmaif.com;

www.socodor.ro

909 din 24 .03.2017

CABINET PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE

Expunere de motive pentru Prolectul de Hotarare privind aprobarea cotei de combustibil
pentru autoturismul ~i utilajele din dotarea Primariei Socodor
Subsemnatul JURA lOAN DIMITRIE primar al Comunei Socodor, prezint
expunerea de motive cu privire la proiectului de hotarare referitor la aprobarea cotei de
combustibil pentru autoturismul su utilajele aflate In dotarea Prirnariel Comunei
Socodor. In conformitate cu prevederile O.G. 80/2001 privind stabilirea unor normative
de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice l?i institutiile publice, propunem
spre aprobare, cota de combustil pentru utilajele l?iautoturismul proprietatea Comunei
Socodor, conform tabelului:

1

Autoturism

AR 10 SOC

7,5 litri/l00

km

250 litri motorina/luna

2

Tractor U650

AR 01 BFG

5,5 litri / ora

200 litri motorina/luna

3

Tractor Belarus

AR 12 SOC

6,5 litri / ora

300 litri motorina/luna

Socodor nr. 52

7,5 litri / ora

280 litri motorina/luna

AR 11 SO

6 litri/ora

820 litri motorina/luna

4

Multifunctional

Wille

5

Autogunoiara Renault

6

Tractoras Viking

1,5 litri/ora

144 litri benzina/luna

7

Masina de tuns iarba Viking

0,5 litri/ora

30 litri benzina/luna

8

Masina tuns iarba Sthil

0,5 litri/ora

36 litri benzina/luna

9

Masina de tuns gard viu Sthil

0,3 litri/ora

7,2 litri benzina/luna

10

Atomizor Sthil

0,8 litri/ora

20 litri benzina/luna

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,jude(uIArad,
TeL+4 0257358100;
Fax.+4 0257358112;
e-mail: prilll(ll'ia(u)socodor.ro, ; socodor@gmail.com;
www.socodor.ro

Nr. mregistrare:909 din 24.03.2017

REFERAT
Subsemnatii Pascutiu Gheorghe Florin, avand functia de Inspector IT in cadrul
Primariei Comunei Socodor si Iliesi Brigitta Claudia avand functia de Contabil Sef in cadrul
Primariei Comunei Socodor, in conformitate cu O.G. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice,
propunem spre aprobare, cota de combustil pentru utilajele si autoturismul proprietatea
Cornunei Socodor, conform tabelului:

4

5

7
8
9
\.,""'/'

Multifunctional
Wille
Autogunoiara
Renault
Masina de tuns
iarba
Masina tuns iarba
Stbil

Socodor nr. 52

7,5 litri / ora

280 litri motorinalluna

AR 11 SOC

6 litri/ora

820 litri motorinalluna

0,5 litri/ora

36 litri benzinalluna

0,3 litri/ora

7,2 litri benzinalluna

CONSILIUL LOCAL SO COD OR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.I Cod Postal 317305,jude(ul Arad, TeL +4 0257358100;
Fax.+4 0257358112,' e-mail: primari.a@)socodor.ro. ; socodor(iiJgmail.com; www.socodor.ro

Comisia pentru programe de dezvoltare economico -socia Ie, buget-finante,
administrarea domeniului public ~i privat al comunei , agricultura, gospodarie
comunala, protectla mediului, servicii ~i comert

RAPORT

Membri.icomisiei intruniti in sedlnta din data de 31.03.2017,
Luand In dlscutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea cotei de
combustibil pentru utilajele si autoturismul proprietatea Comunei Socodor,
l_)

in urma discutllor purtate, a parerilor exprimate, mentlonate in procesul
verbal al sedintei,
,
, in unanimitate
AVIZEAZA

FAVORABll

Proiectul de notarare, initial de primarul Comunei Socodor cu privire la aprobarea
cotei de combustibil pentru utilajele si autoturismul proprietatea Comunei
Socodor.

SECRETAR
NADAB~N(\~1: ..IAN TRAIAN

~I

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,judeful Arad, TeL+4 0257 358100;
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HOTARAREA Nr.33

din 31 martie 2017
privind aprobarea programului anual ,i a regulamentului privind regimul
finantirilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului local Socodor
alocate pentru activitati nonprofit
Consiliul Local al Comunei Socodor, intrun.it in sedinta
ordinarii la data de 31.03.2017
,
Avand in vedere,
- expunerea de motive or. 911124.03.2017 a Primarului Comunei Socodor;
- referatul de specialitate or. 910/24.03.2017 intocmit de catre secretarul Comunei Socodor;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
- prevederile Legii or. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri
publiee alocate pentru activitati nonprofit de interes general, eu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile Legii 69/2000 privind educatia fizica si sportul, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
- prevederile 0.0. or. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a proieetelor
eulturale eu modifiearile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii or.273/2006 privind finantele pub lice locale cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile art.36 alin.(6) lit.b punctu14 ~i punctu16 din Legea or.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, eu modificarile si completarile ulterioare;

Votul exprimat in unanimitate "pentru"

de catre cei 11 consilieri prezenti la ~edin!a

din cei 11 in functie.
in temeiul art. 45 alin (1) si art.l15 alin.(l) lit.b din Legea or.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~j completarile ulterioare;

HOTARASTE:,
Art.1: Se aproba ProgramuI anual privind regimul fin antari Ior nerambursabile din fondurile
bugetului Consiliului local Socodor alocate pentru activitati nonprofit de interes local pe anul
2017, conform Anexei nr.l .anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

1

Art.2: Se aproba Regulamentul

privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile

bugetului Consiliului local Socodor alocate pentru activitati nonprofit de interes local pe anul
2017, conform Anexei nr.2, anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3: Se imputemiceste domnul Jura loan Dimitrie primarul Comunei Socodor sa semneze
contractele de finantare nerambursabila.
Art.4: Consiliul Local al comunei Socodor va acorda anual finantare nerambursabila de la
bugetullocal pentru activitati nonprofit de interes general, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 350/2005.
Art.S: Se aproba constituirea comisiilor de evaluare ~i selectie a propunerilor de proiect in
vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, prin dispozitie a primarului cu
respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, comisie care va fi formats din trei membri,
<.~)

functionari din aparatul propriu al Primariei comunei Socodor.
Art.6: Prezenta hotiirare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor , in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor si se duce la cunostinta publica prin
afisare la sediul primariei si pe pagina de internet wvvw.socodor.ro ~i se comunica cu Institutia
prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic si Contencios Administrativ.

2

Anexa nr.Lla HCL 33/31.03.2017
Programului anual privind finantarile nerambursabile din fondurile bugetului
Consiliului local Socodor alocate pentru activitati nonprofit in anul 2017
Programul anual (2017) propriu pentru acordarea de finantari nerambursabile alocate
de la bugetul local.
Informatii generale privind autoritatea finantatoare: Comuna Socodor, eu sediul in
localitatea

Socodor,

nr.

1, judetul

Arad,

C.l.F.

3519330,

tel:

0257.358100,

socodor(w,gmai 1.com, in temeiul calitatii sale de autoritate contractanta,

email:

acorda finantarii

nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general, in eonformitate eu prevederile
(,,,,,,,,,)

Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor din fonduri publice aloeate pentru activitati
nonprofit de interes generaL
Durata programului: anul 2017.
Bugetul programului: 220 mii lei pentru urmatoarele domenii:

NT. Crt.

Aetivitate

Buget

1.

Activitati sportive

110 mii lei

67.02

II.

Asistenta sociala

20 mii lei

68.02

III.

Sustinerea cultelor

90 mii lei

67.02

PRE~EDINTE DE ~EDINTA,
CONSILIER

NADABAN ~

TRAI

~._o

3

Sursa de finantare din bugetullocal

Anexa 21a H.C.L. nr. 33/31

Consiliul Local al Comunei Socodor
Loc. Socodor, or. 1, judetul Arad

Tel: 0257 358 100

CP.317305

Fax:0257 358 100

Email: socodor@grnai!.comprimaria@socodor.ro
www.socodor.ro

REGULAMENT
privind regimul finan\arilor nerambursabile alocate de la bugetullocal
pentru activitati nonprofit de interes local

"

\;""\I'''_",/
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Anexe

1

CAPITOLUL

1- Dlspozlni generale

Scop ~ideflnitli
Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii
pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, acordata din
bugetullocal al comunei Socodor.
Art. 2. In intelesul prezentului regulament, termenii ~i expresiile de mal jos au
urmatoarea semnificatie:
a) activitate generatoare de profit - activitatea care produce un profit In mod direct pentru 0
persoana juridica;
b) autoritaiefinantatoare - Consiliul Local al comunei Socodor;
c) beneficial" - solicitantul caruia i se atribuie contractu] de finantare nerambursabila in urma
aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte;
d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finantarea
nerambursabila, conform Anexei 5 la regulament;
e) contract de finantare nerambursabild - contract incheiat, in conditiile legii, intre Consiliul
Local al comunei Socodor, in cali tate de autoritate finantatoare ~i beneficiar;
f) finantare nerambursabild - alocatie financiara directs din fonduri publice, in vederea
desfasurarii de catre persoane fizice sau persoane juridice rara scop patrimonial a unor activitati
nonprofit care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public la nivelul
comunei Socodor;
g) fonduri publice - sume alocate din bugetullocal de catre Consiliul Local al comunei Socodor;
h) solicitant - orice persoana juridica rara scop patrimonial care depune 0 propunere de proiect
Art. 3. Solicitantii trebuie sa fie persoane juridice rara scop patrimonial, asociatii sau fundatii
constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii.
Domeniu de aplicare
Art. 4. Prevederile prezentului regulament se aplica pentru atribuirea oricarui contract de
finantare nerambursabila de la bugetullocal al comunei Socodor.
Art. 5. Categoriile de proiecte pentru care se aplica prezentul regulament sunt pentru
urmatoarele tipuri de activitati:
- culturale - Anexa I;
- in domeniul social - Anexa 2;
- de implementare a programelor sportive de utilitate publica - Anexa 3;
- pentru cultele religioase - Anexa 4
Art. 6. Finantarile nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici
pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor
clasificate, cu modificarile ulterioare.
Art. 7. Potrivit dispozitiilor prezentului regulament, nu se acorda finantari nerambursabile pentru
activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu exceptia cazului proiectelor
pentru
"Culte religioase" in care se aplica prevederile HG 127312005.

2

Principii de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila
Art. 8. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare nerambursabila sunt:
a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana juridica ce
desfasoara activitati nonprofit sau institutia publica sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii,
beneficiar;
b) eficacitatea
utilizarii
fondurilor
publice,
respectiv
folosirea
sistemului
concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificatiilor
tehniee ~i financiare pentru atribuirea contraetului de finantare nerambursabila;
c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor
referitoare Ia aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila;
d) tratamentul ega1, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie ~i
a criteriilor pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, astfel incat orice persoana
juridica ce desfasoara activitati nonprofit sau sa aiba sanse egale de a i se atribui contractu I
respectiv;
e) excluderea cumulului, In sensul ca aceeasi activitate urmarind realizarea unui interes
general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finantare
nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare;
f)
neretroactivitatea,
respectiv
excluderea
posibilitatii
destinarii
fondurilor
nerambursabile unei activitati a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data
incheierii contractului de finantare;
g) cofinantarea, in sensul di finantarile nerambursabile
trebuie insotite de 0
contributie de minimum 10% din valoarea totals a finantarii din partea beneficiarului;
h) anualitatea, in sensu 1 derularii intregii proceduri de finantare in cadrul anului
calendaristic in care s-a acordat finantarea nerambursabila din bugetullocal.
Art. 9. Finantarea se acorda pentru acoperirea partials a unui program ori proiect in baza unui
contract incheiat intre parti.
Art. 10. Comisia de selectie ~i evaluare va decide, inainte de procesul de jurizare, in functie de
suma alocata pentru finantari nerambursabile la nivelul unui exercitiu bugetar, eu privire 1a
numarul maxim de proiecte finantabile pentru acelasi solicitant.
Art. 11. Pentru aceeasi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decat 0 singura
finantare nerambursabila in decursul unui an fiscal, cu exceptia activitatiilor cultural-sportive.
Prevederi bugetare
Art. 12. Programele ~i proiectele de interes public vor fi selectionate pentru finantare in cadrul
limitelor unui fond anual aprobat de catre Consiliul local a] comunei Socodor, stabilit potrivit
prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea ~i raportarea bugetului local.
Sumele vor fi alocate trimestrial si se va line cont de gradul de realizare a veniturilor proprii ale
bugetul local al comunei Socodor.
Informarea publica ~i transparenta deelzlonalii
Art. 13. Procedurile de planificare si executare a plafoanelor de cheltuieli privind
finantarile nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare ~i selectionare,
procedurile de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila, eontractele de finantare
3

nerambursabila semnate de autoritatea finantatoare eu beneficiarii, preeum ~i rapoartele de
executie bugetarii privind finantarile nerambursabile, constituie informatii de interes public,
potrivit dispozitiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Capitolul II- Procedura

de solicitare a flnantarf]

Art. 14. Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila se face exclusiv pe baza selectiei
publice de proiecte, procedurii care permite atribuirea unui contract de finantare nerambursabila
din fonduri publice, prin selectarea acestuia de catre 0 comisie, cu respeetarea principii lor
prevazute la art. 7.
Art. 15. Anual va exista 0 singura sesiune de selectie a proieetelor pentru anul bugetar urmator,
Art. 16. Proeedura de selectie de proiecte, organizata de Primaria ~i Consiliul local Soeodor va
cuprinde urmatoarele etape:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile;
b) publicarea anuntului de participare conform Legii 350/2005, a tennenului limita de depunere
si a intregii documentatii necesare (si pe portalul primariei la adresa: www.socodor.ro );
c) depunerea proiectelor se va face la secretariatul Prirnariei comunei Socodor;
d) verificarea eligibilitatii, inregistrarii ~i a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea
tehnica si financiara;
e) evaluarea propunerilor de proiecte;
t) comunicarea rezultatelor;
g) inaintarea proiectelor evaluate spre aprobarea Consiliului Local;
h) incheierea eontraetului sau contractelor de finantare nerarnbursabila;
i) publicarea anuntului de atribuire a eontractului sau contractelor de finantare nerambursabila
(pe portalul primariei la adresa www.soeodor.ro si la afisierul local);
Art. 17. Documentatia de solicitare a finantarii, redactata in limba romana, se va depune in doua
exemplare (original si copie) pre cum ~i in format electronic (pe suport fizic sau va fi transmisa
la adresa de e-mail: socodor@gmail.com). la secretariatul Primariei comunei Socodor, cu sediul
in loealitatea Socodor, nr. 1, judetul Arad, Cod postal 317305;
Art. 18. Propunerea de proiect are caracter ferm ~i obligatoriu din punct de vedere al
continutului si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre solicitant sau de catre 0
persoana imputemicita legal de acesta.
Art. 19. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei (RON) ~i va ramane ferm pe toata
durata de indeplinire a contractului de finantare nerambursabila.
Art. 20. In vederea organizarii competitiei de selectionare a proiectelor de finantare
nerambursabila, documentatiile prevazute la Art. 21 din Regulament se vor depune In
tennenul stabilit de catre autoritatea finantatoare prin anuntul de participare.
Art. 21. Documentatia, solicitantilor va contine
urmatoarele acte:
,
a) formularul de solicitare a finantarii conform Anexei 6 a Regulamentului;
b) bugetul de venituri ~icheltuieli at programului/proiectului Anexa 7 a Regulamentului;
c) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate eategoriile de cheltuieli prevazute;
d) actul constitutiv, statutul ~i certificatul de inregistrare fiscala, actele doveditoare ale sediului
organizatiei solicitante si actele aditionale, dupa caz;

.
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e) extras de cont emis de catre 0 institutie bancara prin care sa se confinne numarul de cont al
solicitantului, mentionat in cererea de finantare Anexa 6;
f) declaratia pe proprie raspundere, Anexa 8 a Regulamentului;
g) declaratia de impartialitate a beneficiarului conform Anexei 9 a Regulamentului;
g) CV-ul coordonatorului de proiect Anexa 10 a Regulamentului;
f) situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, inregistrate la
administratia finantelor pub lice; in cazul in care acestea nu sunt finalizate, se vor depune
situatiile aferente exercitiului financiar anterior;
h) documente privind colaborarea sau parteneriatul eu alte consilii locale sau cu
organizatii guvernamentale si neguvemamentale, daca este cazul;
i) pentru fumizorii de servicii sociale, dovada acreditarii de catre Comisia de Acreditare
a Fumizorilor de Servicii Sooiale Arad in conformitate cu reglementarile legislative in vigoare,
dupa caz licentierea de catre Autoritatea Nationals pentru Protectia Drepturilor Copilului;
1) certificatul de identitate sportiva in cazul cluburilor sportive;
m) alte documente considerate relevante de catre aplicant.

Capitolul III - Criteriile de acordare a finatarilor nerambursabile
Art. 22. Vor fi supuse evaluarii numai solicitarile care intrunesc urmatoarele criterii generale de
selectionare:
a) programele si proiectele sunt de interes public local;
b) promoveaza si adauga identitate imaginii comunei Socodor;
c) este dovedita capacitatea organizatorica si functionala a beneficiarului finantarii prin:
- capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului sau proiectului la
nivelul propus;
- experienta
in
colaborare,
parteneriat
cu
autoritatile
publice,
cu
alte
organizatii guvernamentale ~i neguvernamentale din tara ~i din strainatate, dupa caz.
Art. 23. Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la Capitolul V, art. 36
Art. 24. Nu sunt selectionate programele sau proiectele aflate in una dintre urmatoarele situatii:
(1) a) documentatia prezentata este incompleta ~i nu respecta prevederile art. 17 ~i art. 21
din Regulament;
b) au conturile bancare blocate;
c) solicitantii nu au respectat un contract de finantare anterior (in acest caz le va fi
suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finantare pe 0 perioada de un an de zile);
d) solicitantii au prezentat declaratii inexacte la sesiunea anterioara;
e) solicitantii nu si-au indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor, taxelor ~1
contributiilor catre bugetul stat, bugetullocal, precum si bugetul asigurarilor sociale de stat;
f) furnizeaza informatii false in documentele prezentate;
g) a comis 0 grava greseala in materie profesionala sau nu si-a indeplinit obligatiile asumate
printr- un alt contract de finantare nerambursabila, in masura in care autoritatea finantatoare
poate aduce ca dovada mijloace probante in acest sens;
h) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja in stare de
dizolvare sau de lichidare, in conformitate cu prevederile legale In vigoare;
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i) solicitantii nu au prevazut in statutul organizatiei, activitatea corespunzatoare domeniului la
care doresc sa participe;
j) solicitantii nu au sediulldomiciliul sau filiala in Comuna Socodor;
(2) Comisia de selectie ~i evaluare are dreptul sa ceara solicitantilor prezentarea de
documente suplimentare care dovedesc eligibilitatea 111 sensul prevederilor alin. (1).
(3) Dispozitiile privind capacitatea tehnica si economico-financiara
a solicitantilor se
completeaza eu prevederile legale in vigoare eu privire la alocarea de finantari nerambursabile.
Capitolul IV - Organizarea

~i functionarea

comisiei de evaluare ~iselectionare

Art. 25. Evaluarea si selectionarea solicitarilor se va face de catre comisia de evaluare si
selectionare.
Art. 26. Comisia de evaluare ~i selectionare va fi fermata din minim 3 membri, nominalizarea
acestora urmand sa fie realizata prin hotarare de Consiliu Local. Comisia este legal intrunita in
prezenta a jumatate plus unu din membri.
Art. 27. Sedintele comisiei sunt conduse de un presedinte, ales dintre membrii comisiei.
Art. 28. Fiecare membru at comisiei va semna 0 declaratie de impartialitate, potrivit modelului
prevazut in Anexa nr.9 a Regulamentului.
Art. 29. Comisia hotaraste prin votul majoritatii simple a membrilor.
Capitolul V - Procedura

evaluarli ~iselectionarii

proiectelor

Art. 30. Docurnentatiile de solicitare a finantarii vor fi comunicate de urgenta, pe masura
inregistrarii, membriilor comisiei de evaluare si selectionare, Membrii comisiei nu vor accepta
docurnentatiile inregistrate dupa termenul limita corespunzator sesiunii de finantare. Acestea vor
fi return ate solicitantului eu prioritate.Inregistrarea documentatiilor se va face la secretariatul
Primariei Comunei Socodor, care va speeifica obligatoriu data si ora primirii documentatiei,
precum ~i numarul de inregistrare a acestora, inscris in registrul de intrare-iesire a UAT Socodor.
Art. 31. Documentatia de solicitare a finantarii este analizata de catre membrii comisiei de
evaluare ~iselectionare in termenul stabilit prin anuntul de participare si va fi notata potrivit
criteriilor de evaluare.
Art. 32. Comisia de evaluare ~i selectionare inainteaza SecretaruJui Comunei Socodor, procesul
verbal de stabilire a proiectelor castigatoare la procedura de selectie, in vederea intocmirii
proiectului de hotarare de Consiliu Local privind alocarea sumelor din bugetullocal.
Art. 33. In termen de maxim 30 zile de la data incheierii selectiei, secretarul Comunei Socodor,
comunica in scris aplicantilor, rezultatul selectiei, precum si fondurile propuse a fi alocate.
Art. 34. Toate cererile selectionate in urma analizarii dosarelor sunt supuse evaluarii pe baza
urmatoarelor criterii specifice de evaluare:
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Notli : Nu poate

fi luat

in conslderare spre flnantare

UII

protect care nu a intrunit un minim de 30 de puncte.

Capitolul VI - incheierea contractului de flnatare
Art. 35. Contractul se incheie intre Consiliul Local al Comunei Socodor ~i solicitantul
selectionat, in tennen de maxim 30 de zile de la data comunicarii si postarii pe site-ul Primariei
Comunei Socodor, a] rezultatului sesiunii de selectie a proiectelor.
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Art. 36. La contract se vor anexa formularul de solicitare a finantarii precum ~i bugetul de
venituri ~i cheltuieli al programului/proiectului
si certificatele de atestare fiscala din care
sa rezulte ea solicitantul nu are datorii catre bugetele de stat ~i local.
Capitolul VII - Procedura privind derularea contractu lui de flnatare
Art. 37. Cheltuielile eligibile vor putea fi finantate in baza unui contract de finantare
nerambursabila numai in masura in care au fost considerate justificate ~i oportune de catre
comisia de evaluare ~i selectie au fost contractate in perioada executarii contractului.
Art. 38. Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cuprinse in Anexa nr.S la prezentul
regulament.
Art. 39. Autoritatea finantatoare ~i beneficiarul pot stabili in contractu} de finantare
nerambursabila ca platile catre beneficiar sa se fad in transe, in raport cu faza proiectului ~i
cheltuielile aferente, in functie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata ~i evolutia in
timp a activitatii finantate ori de costurile interne de organizare si functionare ale beneficiarului.
Art. 40. Cu exceptia primei transe, finantarea pentru 0 tran~a aferenta unei etape urmatoare a
programului sau proiectului se acorda numai dupa justificarea utilizarii transei anterioare
prin depunerea rapoartelor intermediare si a documentelor justificative.
Art. 41. Prima transa (avans) nu poate depasi 30% din finantarea acordata, iar ultima transa de
10% din valoarea finantarii nerambursabile.
Art. 42. Suma avansata si nejustificata prin raportari intermediare nu poate depasi in nici
un moment al derularii contractului 30% din valoarea finantarii.
Capitolul VIII - Procedura de raportare

~i control

Art. 43. Pe parcursul derularii contractului, solicitantii care au primit finantare au obligatia sa
prezinte la secretariatul din cadrul Primariei Comunei Socodor urmatoarele raportari:
- raportari intermediare: vor fi depuse inainte de solicitarea oricarei transe intermediare, in
vederea justificarii transei anterioare;
- raportare finala: depusa in termen de 15 zile de la incheierea activitatii 91 va cuprinde
obligatoriu justificarea cheltuielilor ]a nivelul intregului proiect cuprizand atat finantarea
proprie cat ~i contributia Consiliului Local.
Raportarile vor fi intocmite in conformitate cu Anexa 12 Ia Regulament si vor fi depuse atat pe
suport de hartie cat si in format electronic fiind insotite de documentele justificative
pentru cheltuielile efectuate.
Acestea vor fi depuse la biroul contabilitate, din cadrul Primariei Cornunei Socodor, cu adresa
de inaintare intocmita conform Anexei Ilia Regulament.
Art. 44. Proiectele / programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit
prin contract nu vor obtine decontarea transei finale si vor urma procedurile specifice.
Art. 45. Comisia de evaluare si
astfel incat sa
, selectie va stabili durata contractelor de finantare
,
asigure derularea procesului de finantare a contractu lui si de decontare a ultimei transe in
anul calendaristic in care s-a acordat finantarea, dar nu mai tarziu de 15 decembrie.
Art. 46. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta urmatoarele documente:
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- pentru decontarea cheltuielilor de inchiriere: contract de inchiriere, facture fiscala,
chitanta/ordin de plata/dispozitie de plata in copie;
- pentru decontarea cheltuielilor privind consultanta de specialitate, fond premiere: document
justificativ privind existenta obligatiei de plata, factura fiscala (unde e cazul), chitanta lordin de
plata! stat de plata semnat de reprezentantii legali ai beneficiarului, tabel nominal cu datele de
identificare ~i semnatura primitorului premiilor, in copie;
- pentru decontarea cheltuielilor care se inscriu in categoria alte cheltuieli: factura fiscala, bilet
transport CFR, autocar, in copie.
- pentru decontarea cheltuielilor de personal se vor prezenta state de palta si ordine de
plata/extrase de cont, care sa ateste platile efectuate catre Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor
Sociale de Stat.
- pentru decontarea cheltuielior de lucrari (in cazul cultelor religioase) se vor prezenta
documente justificative privind existenta obligatiei de plata, factura fiscala (unde e cazul),
chitanta lordin de plata, situatii de lucrari.
Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada desfasurarii actiunii.
Art. 47. Autoritatea finantatoare i~i rezerva dreptul de a face verificari, atat in perioada derularii
contractului de finantare nerambursabila, cat si ulterior validarii raportului final.
Art. 48. Contractele de finantare nerambursabile vor prevedea, sub sanctiunea nulitatii, calitatea
biroului contabilitate din cadrul Primariei Comunei Socodor de a exercita controlul financiar
asupra derularii activitatii nonprofit finantate din fondurile publice.
Art. 49. Regimul de gestionare a sumelor finantate ~i controlul financiar se realizeaza in
conditiile legii. Auditarea
sumelor utilizate se va face de catre compartimentele
de
specialitate/auditorii independenti/comisii de evaluare, Dosarul cornplet continand raportul final
al proiectului trebuie pastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit
ulterior.
Capito luI IX ~ Sancttuni
Art. 50. Contractele de finantare pot fi reziliate de plin drept, rara a fi necesara interventia
instantei de judecata, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii prin care
partii in culpa i s- a adus la cunostinta ca nu si-a indeplinit din culpa obligatiile contractuale.
Notificarea va putea fi comunicata in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii
neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligatii contractuale.
Art. 51. in cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale din
culpa, beneficiarul finantarii este obligat in termen de 15 zile sa retumeze ordonatorului principal
de credite sumele primite) cu care se reintregesc creditele bugetare ale acestuia, In vederea
finantarii altor programe si proiecte de interes public.
Art. 52. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului din culpa beneficiarilor
finantarii, acestia datoreaza dobanzi ~i penalitati de intarzaiere, conform legislatiei privind
colectarea creantelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.
Art. 53. Nerespectarea termenelor ~i a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale
precum si la interzicerea participarii pentru obtinerea finantarii in urmatorul an.
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Capitolul X - Dispozitll finale
Art. 54. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legatura cu procedura de selectie
sau derularea contractelor de finantare se va transmite de catre solicitantii finantarii sub forma de
document scris. Orice document scris trebuie inregistrat in momentul predarii la secretariatul
Primariei Comunei Socodor, din localitatea Socodor, nr. 1, judetul Arad.
Art. 55. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare.
Art. 56. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finantarilor nerambursabile acordate
din bugetul local incepand cu anul bugetar 2017.
Art. 57. Anexele urmatoare fac parte integranta din prezentul regulament:
Anexa 1 - Categorii de programe/proiecte pentru activitatile culturale;
Anexa 2 - Categorii de proiecte in domeniul social;
Anexa 3 - Categorii de proiecte/actiuni sportive/activitati
de implementare a programelor
sportive de utilitate publica;
Anexa 4- Categorii de proiecte/programe pentru cultele religioase;
Anexa 5 - Tipuri de cheltuieli eligibile ~i neeligibile;
Anexa 6 - Formular de cerere de finantare;
Anexa 7 - Bugetul de venituri si cheltuieli;
Anexa 8 - Declaratie persoane juridice;
Anexa 9 - Declaratia de impartialitate a beneficiarului;
Anexa 10 - Model CV - curriculum vitae;
Anexa I 1 - Adresa de inaintare a raportului intermediar sau final;
Anexa 12 - Formular pentru raportari intermediare si finale;
Anexa 13 - Declaratie de impartialitate a membrilor comisiei de evaluare si selectionare.

Anexa 1
Categorii de programe/proiecte pentru activitatile culturale
Primaria si Consiliul Local considera importanta ~l oportuna sprijinirea culturii prin
finantarea unor proiecte care i~i propun:
- cresterea accesului cetatenilor la actul cultural;
- fonnarea publicului, fie el spectator/vizitator/cititor;
- sprijinirea tinerelor talente;
- organizarea unor evenimente culturale inovatoare, inedite, realizate in spatii alternative;
. - promovarea cooperarii culturale la nivel local;
- pastrarea ~ipromovarea patrimoniului ~i traditiei culturale;
- menrinerea caracterului multicultural specific localitatii Socodor;
- dezvoltarea cooperarii culturale internationale;
- promovarea valorilor culturale locale in circuitul cultural national, regional si international;
- cresterea gradului de implicare a cetatenilor in muzica, dans, teatru, arte vizuale ~i arte
plastice;
- cresterea nivelului de infonnare eu privire la valorile traditiei, istoriei, stiintei si artei locale.
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Pentru atingerea acestor obiective, Primaria ~i Consiliul Local Socodor au identificat
urmatoarele genuri de activitati:
punerea in scena sau prezentarea unor spectacole de muzica ~i dans;
editarea de carti si publicatii;
organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestari culturale in tara ~ in strainatate;

Anexa 2
Categorii de proiecte in domeniul social
Proiecte care vizeaza:
- activitati de identificare a nevoii sociale individuale, familiale si de grup;
- activitati de infonnare despre drepturi si obligatii;
- actiuni de constientizare si sensibilizare sociala;
- campanii de promovare a saniitatii (antitutun, antialcool, antidrog);
- campanii de infonnare eyi educatie a tinerilor asupra nonnelor ~i regulilor fundamentale de
igiena (personal a, alimentara si nutritionala, a mediului, etc.) precum si asupra imbolnavirilor
datorate igienei deficitare;
- campanii de infonnare si educare a tinerilor privind planificarea familiala, constientizarea de
catre tineri a rnodalitatii de transmitere si a complicatiilor infectiilor cu transmitere sexuala cat si
a riscului intreruperii sarcinii;
- masuri si actiuni de sprijin in vederea mentinerii in comunitate a persoanelor at1ate in
dificultate;
- activitati si servicii de consiliere pentru eradicarea violentei in familie;
- orice alte masuri ~i actiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de
dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala.

Anexa 3
Categorii de prolecte/actiunl sportive/activltati de implementare a
programelor sportive de utili tate publica
A. Promovarea sportului de performanta
Scop: valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selectie, pregatire,
competitie in vederea obtinerii de rezultate sportive.
Objective:
- dezvoltarea activitatii sportive pe plan local, judetean, dupa caz;
- asigurarea reprezentarii pe plan local, judetean, dupa caz.
B. Sportul pentru toti
Scop: practicarea sportului pentru sanatate, educatie, recreere, ca parte integranta a modului de
viata, ill vederea mentinerii sanatiitii.
Obiective:
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- atragerea populatiei de toate varstele in activitati de practicare a sportului pentru sanatate ~i
recreere;
- mentinerea ~i valorificarea traditiilor in domeniul sportului.
C. Sportul scolar
Scop: practicarea sportului in invatamantul preuniversitar.
Obiective:
- promovarea valentelor educative ale sportului;
- initierea ~iorganizarea de programe si actiuni de atragere a elevilor la practicarea sportului;
- sprijinirea sau organizarea,
dupa caz, a competitiilor interscolare din inva!amantul
preuni versitar.

Anexa 4
Categorii de proiecte/programe pentru cultele religioase
In cadrul Programului national "Laca~urile de cult - centre spirituale ale comunitatii'
bazat pe parteneriatul dintre autoritatile adrninistratiei publice centrale ~i cele ale administratiei
publice locale, se acorda sprijin financiar nerambursabil tuturor unitatilor de cult apartinand
cultelor religioase recunoscute in Romania, conform H.G. nr. 1273/2005 in vederea:
- restaurarii, reabilitarii si consolidarii cladirilor lacasurilor de cult;
- restaurarii picturilor din lacasurile de cult;
- realizarii de instalatii pentru prevenirea ~i stingerea incendiilor.
La solicitare se acorda sprijin financiar cultelor religioase recunoscute in conformitate cu
prevederile O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de
cult aartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, in conformitate cu Normele
metodologice aprobate prin H.G. nr. 1470/2002, cu modificarile ~i completarile ulterioare.

Anexa 5
Categorii de cheltuieli
EligibiJe
- Inehirieri: echipamente, mijloace de transport, sali de activitati (seminarii, eursuri, expozitii,
etc.);
- Costuri de resurse umane: Fond de premiere, onorarii pentru consultants, onorarii pentru
angajatii beneficiarului in scopul realizarii proiectului, altii decat cei permanenti, in baza
conventiilor civile (ex. artisti, regizori, etc.), cheltuieli de personal pentru angajatii
beneficiarului;
- Costuri de transport: persoane, echipamente ~i materiale, cu firma transportatoare (bilete CFR,
costuri inchiriere autocar, etc.);
- Cazare si masa: cazarea ~i masa aferenta persoanelor implicate in derularea proiectului;
(Cazarea se va realiza ef. H.G. 1860/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare);
- Consumabile: hartie, toner, cartus imprimanta, markere, alte furnituri de birou, etc.;
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- Achizitii servicn: orice acnvitate prestata de 0 persoana juridica sau fizica, care nu se
incadreaza la categoriile onorarii. Exemple: traduceri, tehnoredactare, developari filme foto,
montaje filme, etc.;
- Tiparituri: brosuri, pliante, fluturasi, manuale, afise, etc.;
- Publici tate 1 actiuni promotionale
ale proiectului/programului
(costuri
legate de
diseminarea informatiilor despre project! realizarea unei pagini web, materiale promotionale,
etc.);
- Costuri privind infrastructura (art. 6 din Regulament);
- Categoriile de cheltuieli ~i cuantumul acestora pentru activitatile sportive ce vor fi decontate
din fonduri nerambursabile, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1447/2007 sunt:
1. taxe-vize anuale-ligitimari;
2. taxe competitii;
3. cazare;
4. masa;
5. transport;
6. chirii baze sportive;
7. cheltuieli arbitraj;
8. dulciuri/racoritoare;
9. asitenta medicala;
10. asigurari medicale;
11. ordine/paza;
12. promovare ~i reclama;
13. medicamente/sustinatoareJincalzitoare;
14. recuperareJrefacere;
15. hrana zilnica pentru sportivi;
16. premii;
17. indemnizatii de efort;
18. echipament sportiv necesar pregatirii ~i participarii la competutii,
- Categoriile de cheltuieli si cuantumul acestora pentru cultele religioase vor fi decontate din
fonduri nerambursabile, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1470/2002:
1. intretinerea ~i functionarea unitatilor de cult rara venituri sau cu venituri mici;
2.construirea, in conditiile aprobarii documetatiilor tehnico-economice potrivit reglementarilor In
vigoare, precum ~i repararii lacasurilor de cult;
3. conservarea ~i intretinerea bunurilor de patrimoniu apartinand cultelor religioase;
4. desfasurarea unor activitati de asistenta sociala ~i medicala ale unitatilor de cult;
5. amenajarea ~i intretinerea muzeelor cultural religioase.
Neeligibile:
- Costuri administrative: chirie sediu ~iutilitati,
- Cheltuieli cu intretinerea ~i reparatia mijloacelor fixe;
- Achizitii de terenuri, cladiri, jucatori;
- Administrative: chirie sediu, apa, canal, electricitate, comunicatii, gaze, costuri de incalzire;
- Bauturi alcoolice ~i tutun;
- Reparatii, intretinerea echipamentelor inchiriate.
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- Cheltuieli cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixe;
- Nu se deconteaza transportul in regim de taxi;
- Cheltuieli eu consultanta;
- Nu se vor deconta cheltuieli cu realizarea raportarilor;
- Alte cheltuieli care contravin legislatiei ill vigoare privind finantarile din fonduri publice.

Anexa 6
Formular de cerere de finantare
,
(Orice modificare in textul original at formularului atrage dupd sine respingerea cererii)
A) Aplicantul
1. Solicitant:

5. Descrierea activitatii, a resurselor si a obiectivelor
experientei in scrierea ~i managementul proiectelor:

B) Proiectul
6. Titlul proiectului:
7. Locul desfasurarii proiectului:
8. Durata proiectului:
de la
....... .... pana la
9. Scopul ~i obiectivele proiectului, gIUPUri tinta, beneficiari;
10. Justificarea proiectului;
II. Descrierea activitatilor;
14

solicitantului.

Descrierea

12. Calendarul activitatilor;
13. Rezultatele: rezultate prognozate ~i impactul proiectului, mijloace de monitorizare
evaluare a rezultatelor;
14. Echipa Proiectului;
15. Partenerul (-ii) proiectului (daca este cazul):
coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site);
scurta descriere a activitatilor derulate In proiect (max 10 randuri).

Data:
Semnatura reprezentantului legal
Stampila institutiei I organizatiei

Semnatura coordonatorului de proiect

15

si

Organizatia /Institutia
Perioada si locul desfasurarii

Anexa 7
BUGETUL DE VENITURI
Proiectul

sr CHEL TUIELI
..
.

Presedintele organizatiei
(numele, prenumele si semnatura)
Data
.
Stampila

Responsabilul financiar al organizatiei
(numele, prenumele si semnatura)

lLa veniturile obtinute din donatii, sponsorizari si alte surse, la rubrica de observatii se va specifica denumirea persoanei
fizice sau juridice care acorda finantarea, inclusiv datele de contact (sediu, telefon, fax, email).
16

Anexa 8
DECLARATIE
pe proprie raspundere

.

Subsemnatul
, domiciliat
in localitatea
'"
,
str
nr
, bl
, ap
, sectorul/judetul
, codul postal
, posesor al
actului de identitate
seria
nr.
,codul numeric personal
, in
cali tate
de
reprezentant
al
asociatiei/fundatiei/organizatiei
..............................................................................
, declar pe propria raspundere ca nu rna aflu/persoana
juridica pe care 0 reprezint uu se afla, 111 nici una dintre urmatoarele situatii:

a) in incapacitate de plata;
b) eu eonturile blocate conform unei hotarari judecatoresti definitive;
c) nu am incalcat cu buna ~tiinta prevederile unui alt contract finantat din fonduri publice;
d) nu sunt vinovat de declaratii false cu privire la situatia economics;
e) nu am/are restante catre bugetul de stat, bugetullocal sau fondurile speciale;
f) nu sunt condamnat pentru: abuz de incredere, gestiune frauduloasa, inselaciune, delapidare, dare sau
luare de mita, marturie mincinoasa, fals, uz de fats, detumare de fonduri.
Cunoscand pedeapsa prevazuta de art. 292 din Codul penal pentru infractiunea de fals in declaratii, am
verificat datele din prezenta declaratie, care este cornpleta ~icorecta,

Semnatura,

Data

17

Ilo

DECLARATIA
,

Anexa 9
DE IMP ARTIALIT
ATE
,

Reprezinta conflict de interese orice situatie care it impiedica pe beneficiar in orice
moment sa actioneze in conformitate cu obiectivele autoritatii finantatoare, precum ~i situatia in care
executarea obiectiva si impartiala a functiilor oricarei persoane implicate in implementarea proiectului
poate fi compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune eu
o alta persoana,

Subsemnatul, ca ca persoana eu drept de reprezentare a organizatiei solicitante in ceea ce
priveste implementarea proiectului, rna oblig sa iau toate masurile preventive necesare pentru a evita
orice conflict de interese, asa cum este aeesta definit mai sus, si, de asemenea, rna oblig sa informez
autoritatea finantatoare despre orice situatie ce genereaza sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele ~i prenumele:
Functia:

Semnatura ~i stampila:
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Anexa 10
CURRICULUM VITAE
Coordonator proiect
1. Nume:

2. Prenume:
3.
4.
5.
6.

Data nasterii:
Cetatenie:
Stare civila:
Domiciliu:
7. C.UB.l.: seria
8. CNP:
9. Telefon:
10. Studii:

nr

.

12. Membru in asociatii profesionale:
13. Alte abilitati:
14. Functia in prezent:
] 5. Vechime in institutie:
16. Calificari cheie:
17. Experienta specifics:
18. Experienta profesionala:

19. Alte informatii relevante:

19

Anexa 11
Adresa de inaintare a raportului final sau intermediar

Antetul aplicantului

Catre,
Primaria Comunei Socodor

Alaturat va inaintam raportul narativ si financiar privind proiectul inregistrat cu nr .
••

~

•••

.o .......

~

'"

...

'"

•.................

'''.o '"'" '""

aprobat prin HCL nr
titlul
in perioada
............................................

avand

din data de
care a avutlare loc in
in valoare de

,
.

Data
Reprezentant legal

Numele ~iprenumele
Semnatura

Coordonator proiect

.

Numele si prenumele
Semnatura

Stampila organizatiei
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Anexa 12
Formular
pentru raportari intermediare ~i finale

Contract nr.:
Consiliului Local nr
- adresa
"
- telefon/fax
- email:

Denumirea Proiectului
Data inaintarii raportului

incheiat in data de
Aprobat prin Hotararea
din data de
Organizatia/Institutia:
.
.
.
..

'"

,

,

.
..

I. Raport de activitate
1. Descrierea pe scurt a aeti vitatilor desfasurate pana la data intocmirii raportului:
(Descrierea nu va depasi 0 pagina, vor fi prezentate datele neeesare unei evaluari de
ansamblu a derularii programului/proiectului ~i a verificarii realitatii prestatiilor: benefieiari,
ecouri de presa, colaborarea eu alti parteneri etc.)
2. Realizarea activitatilor propuse:
(Au putut fi desfasurate aceste activitati in timpul planificat? DNNU. Daca NU, propuneti masurile
ee urmeaza a fi luate in continuare pentru realizarea tuturor activitatilor prevazute in contract)
3. Rezultate obtinute ~i rezultate asteptate:
(Rezultatele obtinute si rezultatele asteptate vor fi consemnate in raport cu fiecare activitate
desfasurata, in concepte masurabile, indicatori de eficienta, Anexati documente relevante, dupa
caz.)
II. Raport financiar
1. Date despre finantare:
- valoarea totala a proiectului, conform contractului de finantare nr

din data

- valoarea finantarii cumulate la data intocmirii raportului:
din care:
- contributie proprie a Beneficiarului;
- sume reprezentand finantare nerambursabila de la bugetul local in baza
contractu lui
de finantare nr
din data:
.

Fond premiere!
Consultanta

21

2.
3.
4.

Se anexeaza in copie actele justificative pentru che1tuielile efectuate: facturi, chitante fiscale,
extrase de cont, ordine si dispozitii de plata, bilete CFR ~i auto car, etc.
Situatia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (dupa modelul prezentat mai jos):

Presedintele organizatiei/institutiei:
inumele, prenumele ~~isemndturai
Coordonatorul programului/proiectului:
(numele, prenumele si semndtura)
Responsabilul financiar al organizatiei/institutiei:
(numele, prenumele ~i semniiturat

Data
Stampila

.
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Anexa 13

Declaratie

de impartialitate a membrilor
comisiei de evaluare si
, selectionare
,

Subsemnatul
detin, ca membru a1 Comisiei de evaluare si
selectionare a proiectelor depuse pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes
local, care pot primi finantare de la bugetullocal al Comunei Socodor, calitatea de evaluator al
programelor/proiectelor inaintate cornisiei.
Declar prin prezenta, di nici eu ~i nici sotul/sotia, rudele sau afinii mei pfma la gradul al Il-lea
inclusiv, nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial in legatura cu cererile de acordare a
finantarii integrale sau partiale a proiectelor/programelor de interes public, inaintate Comisiei de
evaluare si selectionare a organizatiilor neguvernamentale rara scop lucrativ, care pot primi finantare
de la bugetul local al Comunei Socodor.
Confirm ca, in situatia In care a~ descoperi, in cursul actiunii de selectionare ~i evaluare, di un
astfel de interes exista, voi dec1ara imediat acest lucru ~irna voi retrage din cornisie.

Nume !Ii prenume
Data

Semniitura

.

.
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CONsilIUL LOCAL S(JCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,jude(ui Arad, TeL+4 0257358100;
Fax.+4 0257358112; e-mail: primariaCii;socodor.ro, ; socodQl(ti)gmail.cofll; www.socodor.ro

'wi

"

PROIECT DE HOTARARE

,i

numar: 5 din data: 24.03.2017
privind aprobarea programului anual
a regulamentului privind regimul
finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului local Socodor
alocate pentru activitati nonprofit
Consiliul Local al Comunei Socodor, intrunit in sedinta
ordinara la data de 31.03.2017
,
Avand in vedere,
- expunerea de motive nr. 911/24.03.2017 a Primarului Comunei Socodor;
- referatul de specialitate nr. 910/24.03.2017 intocmit de catre secretarul Comunei Socodor;
- raportul cornisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
...prevederile Legii nr, 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri
pub lice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, eu modificarile ~i completarile
ulterioare;
- prevederile Legii 69/2000 privind educatia fizica si sportul, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile O.G. nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a proiectelor
culturale eu modifiearile ~i completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale eu modificarile ~i completarile
ulterioare;
- prevederile

art.36 alin.(6) lit.b punctul 4 si punctul 6 din Legea nr.215/2001 privind

administratis publica locals, republicata, cu modificarile ~icompletarile ulterioare;

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

HOTARASTE:,
Art.l: Se aproba Programul anual privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile
bugetului Consiliului local Socodor alocate pentru activitati nonprofit de interes local pe anul
2017, conform Anexei nr.Lanexa

care face parte integranta din prezenta hotarare.

/It

Art.2: Se aproba Regulamentul

privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile

bugetului Consiliului local Socodor alocate pentru activitati nonprofit de interes local pe anul
2017, conform Anexei nr.2, anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3: Se imputerniceste domnul Jura loan Dimitrie primarul Comunei Socodor sa semneze
. contraetele de finantare nerambursabila.
Art.4: Consiliul Local al comunei Socodor va acorda anual finantare nerambursabila de la
pentru activitati nonprofit de interes general, in eonformitate eu prevederile

bugetullocal

Legii nr. 350/2005.
Art.S: Se aproba constituirea comisiilor de evaluare si selectie a propunerilor de proiect In
vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, prin dispozitie a primarului cu
respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, comisie care va fi fermata din trei membri,
functionari din aparatul propriu at Primariei comunei Socodor.
Art.6: Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor si se duee 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.

Inltiatorul proiectului de hotarire,
,,"

Avizat,

"""

"<Primar,

Secretar,

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuno Socodor nr.l Cod Postal 317305, judeful
FoJt.+4 0257358112;

e-mail: pri'maria@socodor.ro.

Arad, Tel.+4 0257358100;

i socodor@gmail.com;

www.socodor.ro

Hr. inregistrare: 911 din 24.03.2017
CABINET PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
Expunere de motive pentru Proiectul de Botarare privind aprobarea programului anual ~i
a regumanentului privind regimul finantirilor nerambursabile din fondurile bugetului
Consiliului local Socodor alocate pentru activititi nonprofit
Subsemnatul JURA lOAN DIMITRIE primar al Comunei Socodor, prezint
expunerea de motive cu privire la proiectului de hotarare referitor la aprobarea
programului anual ~ia regumanentului privind regimul flnantarilor nerambursabile din
fondurile bugetului Consiliului local Socodor allocate pentru activita\i nonprofit.
Avand in vedere articolul 2, lit. b din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activita\i nonprofit de interes general,
Consiliullocal Socodor poate fi autoritate finantatoare pentru realizarea unor obiective
de interes local.
Potrivit atributiilor
stabilite de acest act normativ, autoritatea finantatoare
trebuie
r
,
sa stabileasca anual programul propriu pentru acordarea de finantart nerambursabile
care va cuprinde, asa cum de altfel prevede ~i legea, scopul ~i obiectivele acordarf
flnantarilor nerambursabile, categoriile de beneficiari eligibili, durata, bugetul, procedura
aplicata,
Bugetul programului pentru anul 2017 , aprobat odata cu adoptarea bugetului
local, este de 220 mii lei pentru urmatoarele domenii:
Nr. Crt.

Activitate

Buget

Sursa de finantaredin

1.

Activitati sportive

110

mii lei

67.02

II.

Asistenta socials

20 mii lei

68.02

III.

Sustinerea cultelor

90 mii lei

67.02

bugetullocal

Tnconformitate cu prevederile Legii 350/2005, atribuirea contractelor de finantare
nerambursabila se face exclusiv pe baza selectiei publice de proiecte, In limita
fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul Consiliului local
Socodor, cu respectarea principiilor de libera concurenta, eficacitate a utilizarii fondurilor
publice, transparenta, tratament egal, excluders a cumulului, neretroactivitate ~i
coflnantare.
in vederea selecfiei proiectelor, s-a elaborat Ghidul solicitantului privind regimul
finantarnor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Local Socodor alocate
pentru activitali nonprofit de interes local.

Obiectivul general al programului este sprijinirea proiectelor de interes public in
vederea stirnularii contributiel sectorului non-profit la cresterea ~iincurajarea participarii
active a cetatenllor
la viata sociala a cornunitatll,,
"
Domeniile care se propun a fi flnantate sunt: sport , asistenta social ~i culte
religioase.
Docurnentatia pentru elaborarea ~i prezentarea propunerii de proiect,
va
cuprinde: cerinteie minime de calificare, termenii de referinta, instructiunl privind modul
de elaborare ~i prezentare a propunerii tehnice ~i financiare, instructlur» privind datele
limita ~i forrnalitatile ce trebuie Indeplinite, criteriile aplicabile pentru evaluarea ~i
selectia proiectelor.
Documentatia va fi postata pe site-ul Consiliului Local ~i va fi pusa la dispozitia
tuturor celor interesati, iar anuntul de participare va fi facut public prin publicare In
Monitorul Oficial, pe pagina de internet a Primariel Socodor ~i la avizierul local.
Avand in vedere cele prezentate mat sus, supun Consiliului local spre aprobare
proiectul de hotarare , in forma prezentata.

COMUNA SOCODOR
. Cod Fiscal: 3519330;

Comuna Socodor nr.l Cod Postal

317305, judeful

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

Nr. inregistrare:

Arad, Tel.+4 0257 358100;

; socodor@gmail.com:

www.socodor.ro

910 din 24 .03.2017
REFERAT DE SPECIALITATE

pentru Proiectul de Hotarare privind aprobarea programului anual ~i a regumanentului
privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului local
Socodor alocate pentru activitap nonprofit
Subsemnatul Crisan Gheorghe secretar al Comunei Socodor, prezint referatul
de specialitate cu privire la proiectului de hotarare referitor la aprobarea programului
anual ~i a regumanentului privind regimul flnantanlor nerambursabile din fondurile
bugetului Consiliului local Socodor allocate pentru activitati nonprofit.
Avand in vedere articolul 2, lit. b din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantaritor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitali nonprofit de interes general,
Consiliul local Socodor poate fi autoritate finantatoare pentru reahzarea unor obiective
de interes local.
Bugetul programului pentru anul 2017 , aprobat odata cu adoptarea bugetului
local, este de 220 mii lei pentru urmatoarele domenii:
Nr. Crt.

Activitate

Buget

Sursa de finantare din bugetul local

1.

Activitati sportive

110 mii lei

67.02

II.

Asistenta sociala

20 mii lei

68.02

III.

Sustinerea cuitelor

90 mii lei

67.02

Potrivit atributiilor
stabilite de acest act normativ, autoritatea finantatoare
trebuie
,
,
sa stabileasca anual programul propriu pentru acordarea de finan1ari nerambursabile
care va cuprinde, asa cum de altfel prevede ~i legea, scopul !?i obiectivele acordaril
finantarilor nerambursabile, categoriile de beneficiari eligibili, durata, bugetul, procedura
apllcata.
in conformitate cu prevederile Legii 350/2005, atribuirea contractelor de finantare
nerambursabila se face exclusiv pe baza selectiel publice de proiecte, in limita
fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul Consiliului local
Socodor, cu respectarea principiilor de libera concurenta, eficacitate a utilizarii fondurilor
publice, transparenta, tratament egal, excludere a cumulului, neretroactivitate !?i
cofinantare.
in vederea selecnei proiectelor, s-a elaborat Ghidul solicitantului privind regimul
flnantartlor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Local Socodor alocate
pentru activitali nonprofit de interes local.

Obiectivul general al programului este sprijinirea proiectelor de interes public in
vederea stimularii contributiei sectorului non-profit la crestsrea ~i incurajarea participarii
active a cetatenilor
la viata sociala a comunttaul.
»
,
Domeniile care se propun a fi flnantate sunt: sport , asistenta social ~i culte
religioase.
Documentatia pentru elaborarea ~i prezentarea propunerii de proiect,va
cuprinde: cerintele mini me de calificare, termenii de referinta, instructiunt privind modul
de elaborare ~i prezentare a propuneni tehnice ~i financiare, instructlunl privind datele
limita ~i formalitatile ce trebuie indeplinite, criteriile aplicabile pentru evaluarea ~i
selectla proiectelor.
Docurnentafia va fi postata pe site-ul Consiliului Local ~i va fi pusa la dispozitia
tuturor celor interesan, iar anuntul de participare va fi facut public prin publicare in
Monitorul Oficial, pe pagina de internet a Primariei Socodor ~i la avizierullocal.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, supun Consiliului local spre aprobare
proiectul de hotarare , in forma prezentata.

SECRETAR,
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CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Com una Socodor nr.I Cod Postal 317305,judqul Arad, TeL+4 0257358100;
Fax.+4 0257358112;
e-mail: primari.a(iigocodor.ro. ; socodo1(iilgmail.contj wwwsocodor.m

Comisia pentru programe de dezvoltare economico -sociale, buget-flnante,
administrarea domeniului public ~i privat al comunei , agriculturi, gospodarie
comunali, protectla mediului, servicii ~i comer!

RAPORT

Membrii comisiei intruniti, in sedinta
,
, din data de 3l.03.20 17,
Luand In discutie spre avizare Proiectul de hotirare cu privire la aprobarea
programului anual ~i a regulamentului privind regimul finantiriJor
nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului local Socodor alocate
pentru activititi nonprofit,
- In urma discutilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate in proeesul
verbal al sedintei,
,
, in unanimitate

AVIZEAZA

FAVORABIL

Proieetul de hotarare, initiat de primarul Comunei Soeodor eu privire la aprobarea
programului anual ~i a regulamentului privind regimul finantirilor
nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului local Socodor alocate
pentru activitat] nonprofit.

SECRETAR
NAnABAN STELIAN TRAIAN

~

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Com una Socodor nr.I Cod Postal 317305,judefulArati,
TeL+4 0257358100;
Fax.+4 0257 358112; e-mail: primariq(.ii~~ocodou()! ; socodor(ii)gmail.com; www.socodor.ro

Comisia pentru invafamant , sanatate, cultura, protectia sociala, activitat]
sportive ~i de agrement

RAPORT
Membrii comisiei intruniti, in sedinta
,
, din data de 31.03.2017,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de hotarare cu prrvrre la aprobarea
programului anual ,i a regulamentului privind regimul finantarilor
nerambursabile
din fondurile bugetului Consiliului local Socodor alocate
pentru activitati nonprofit,
- In urma discutilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate in procesul
verbal al sedintei
,
, in unanimitate
AVIZEAZA

FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Jura loan Dimitrie, privind
aprobarea programului anual ~i a regulamentului privind regimul finantarllor
nerambursabile
din fondurile bugetului Consiliului local Socodor a locate
pentru activitafi nonprofit

PRESEDINTELE
,

COMISIEI

SECRETAR
MARIUS

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330 " Com una Socodor nr.l Cod Postal 317305,jude(ul Arad, TeL+4 0257358100;
Fax.+4 0157358.112;
e-mail: p,..imarill(ii).~ocod()r.ro! ; socodmfiilgmail.com: www.socodor.ro

....

"

HOTARAREA Nr.34
din 31 martie 2017
privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Socodor la
data de 31.12.2016
CONSlLIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR
INTRUNIT IN ~EDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 martie2017
Avand in vedere,
- expunerea de motive nr. 913/24.03.2017 a Primarului Comunei Socodor;
- referatul de specialitate nr. 912/24.03.2017 intocmit de catre compartimentul contabilitate ~i
urbanism din cadrul Primariei Comunei Socodor
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
- Procesul Verbal nr. 122/13.01.2017 al Comisiei de inventariere privind rezultatele finale
ale inventarierii patrimoniului comunei Socodor la data de 31.12.2016;
- prevederile art. 7 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata (r4), cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.286112009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
efeetuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
- prevederile art. 122 din Legea administratiei publiee locale nr. 215/2001, republicata,
cumodificarile ~i completarile ulterioare,
Votul exprimat in unanimitate "pentru" de catre cei 11 consilieri prezenti la sedinta
din cei II in functie.
In temeiui art. 45 alin. (3) ~i a art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, eu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:,
Art.l: Se Se aproba rezultatele inventarierii patrimoniului comunei Socodor la data de
31.12.2016, conform Anexei care face parte din prezenta hotarare.

Art.2: Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor , in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~i serviciului contabilitate si 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 ~i Contencios
Administrativ.

Anexa fa BeL 34/2017

Gestiunea inventariata:
Intregul patrimoniu al comunei Socodor;
)i;> Data inceperii operatiunii de inventariere: 20.12.2016
)i;> Data terminarii operatiunii de inventariere: 06.01.2017
Rezultatele inventarierii:

Nu sau constatat diferente cu ocazia efectuarii inventarierii.
Concluziile ~i propunerile comisiei cu privire 1a cauzele plusurilor si ale lipsurilor
constat ate si persoanele vinovate, precum si propuneri de masuri in legatura eu acestea: nu

este cazul.
Activele si pasivele inventariate sunt:
• Total active: 88.368.013
Active fixe corporale: 15.417
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura
birotica si alte active corporale: 5.071.563
Terenuri:20.723.966
Cladiri: 55.849.669
Active fixe corporale in curs de executie:3.218.055
Titluri de participare: 11.000
Materiale consumabile: 18.918
Materiale de natura obiectelor de inventar:749.759
Sume de recuperate de CJASS Arad pentru concedii medicale.O
Creante bugetare: 1.178.222
Conturi la trezorerie: 1.791.824
Conturi 1a banci:351
Provizioane: 138.345
Datorii comerciale:7.096
Datorii catre bugete:52.697
Salariile angajatilor:74.645

•

Total pasive:88.368.013

Rezerve, fonduri:79.128.016
Rezultatul report at: 16.393.333
Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor :7.153.336

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CON SILlER

2

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.I Cod Postal 317305,jude{uiArad,
TeL+4 0257358100;
Fax.+4 0257358112;
e-mail: primaria@socodor.ro. ,. soc(,dor(a;gmaiLconl; www.socodor.ro

Nr. inregistrare: 122 din 13 ianuarie 2017

Incheiat azi, l3 ianuarie 2016, inregistrat sub nr.l22, cu ocazia inventarierii generale a
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la Comuna Socodor, la data
de 31.12.2016. In conformitate cu prevederile normelor metodologice in vigoare, a Legii
82/1991, OMFP nr, 2861/2009, prin dispozitia nr.188 din 14 decembrie 2016 a primarului
Comunei Socodor, s-a stabilit componenta comisiei de inventariere , dupa cum urmeaza :
Pascutiu Gheorghe Florin- presedintele comisiei de inventariere;
Cristea Alexandru Valentin - secretarul comisiei de inventariere
Marta Cornelia - membru
Heinzl Carol Marcel - membru
Gestiunea inventariata:
Intregul patrimoniu al comunei Socodor;
~ Data inceperii operatiunii de inventariere: 20.12.2016
> Data terminarii operatiunii de inventariere: 06.01.2017
Rezultatele inventarierii:
Nu sau constatat difereote cu ocazia efectuarii ioveotarierii.
Concluziile ~i propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor ~i ale lipsurilor
constatate si persoanele vinovate, precum ~i propuneri de masuri In legatura cu acestea: nu este
cazul,
Activele si pasivele inventariate sunt:
• Total active: 88.368.013
Active fixe corporale: 15.417
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura
birotica si alte active corporale: 5.071.563
Terenuri: 20.723.966
Cladiri: 55.849.669

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,· Comuna Socodor nr.I Cod Postal 317305,judelul Arad, TeL+4 0257358100;
Fax. +4 0257 358112,' e-mail: erimaria(ilis()codor.FO,
; sQcodor(iigmail.com; wwwsocodor.ro

Active fixe corporale in curs de executie:3.218.055
Titluri de participare: 11. 000
Materiale consumabile: 18.918
Materiale de natura obiectelor de inventar:749.759
Sume de recuperate de CJASS Arad pentru concedii medicale:O
Creante bugetare: 1.178.222
Conturi la trezorerie: 1.791.824
Conturi la banci:351
Provizioane: 138.345
Datorii comerciale:7.096
Datorii catre bugete:52.697
Salariile angajatilor:74.645
• Total pasive:88.368.013
Rezerve, fonduri:79.128.016
Rezultatul reportat: 16.393.333
Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor :7.153.336
Propuneri de scoatere din uz a mobilierului, aparatura de functiune a imobilizarilor
corporale, respectiv din evidenta a imobilizarilor necorporale ~i declasare sau casare a unor
stocuri:

Propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar si declasare
sau casare a unor stocuri: nu este cazul.
Constatari privind pastrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritatatii bunurilor
din gestiune, precum ~i alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate:

Conturile din balanta de verificare au fost inventariate prin prezentarea lor in situatii
analitice, care totalizate corespund soldurilor din balanta de verificare la 31.12.2016. Nu s-au
constatat diferente.

cOMUNA SO COD OR
Cod Fiscal: 3519330; Com una Socodor nr.I Cod Postal 317305,jude{u/ Arad, TeJ.+4 0257 358.100,.
Fax.+4 0257358112;
e-mail: l!.rimql'ia(ii.\socodor.ro, ; socodor(aigmaU.com; www.socodor.ro

Disponibilitatile existente in easieria societatii au fost inventariate prin compararea
soldului faptie eu numerarul efeetiv existent in casierie.
Soldurile conturilor bancare au fost confinnate la 31.12.2016.
Avand in vedere cele prezentate, propunem aprobarea prezentului proces-verbal.

Cristea Alexandru Valentin, seeretar .... ::'....

. ...

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330 .. Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,judetu1 Arad, TeL+4 0257358100;
Fax. +40257358 112; e-mail: primaria(iVsocodor.rol .. s(lcodor(ii)gmail.cot1i; www.socodor.ro

....

"

PROIECT DE HOTARARE
numar: 6 din data: 24.03.2017
privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Socodor la
data de 31.12.2016
Avand in vedere,
- expunerea de motive nr. 913/24.03.2017 a Primarului Comunei Socodor;
- referatul de specialitate nr. 912/24.03.2017 intocmit de catre compartimentul contabilitate ~i
urbanism din cadrul Primariei Comunei Socodor
~raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliu]ui Local al Comunei
Socodor;
• Procesul Verbal nr. 122/13.01.2017 a1 Comisiei de inventariere privind rezultatele finale ale
inventarierii patrimoniului comunei Socodor la data de 31.12.2016;
- prevederile art. 7 din Legea contabilitatii nr. 8211991, republicata (r4), cu rnodificarile ~i
completarile ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
- prevederile art. 122 din Legea administratiei publice locale nr. 21512001, republicata, cumodificarile
~i completarile ulterioare,

in temeiul art. 45 alin. (3) ~ia art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARAsTE:,
Art.1: Se Se aproba rezultatele inventarierii patrimoniului comunei Socodor la data de 31.12.2016,
conform Anexei care face parte din prezenta hotarare.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor , In termenul
prevazut de lege, primarului comunei Socodor si serviciului contabilitate si se duce la cunostinta
publica prin afisare la sediul primariei ~i pe pagina de internet www.socodor.ro ~i se cornunica cu
Institutia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic si Contencios Administrativ.

Avizat,

Pri

OCOdOf

·COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330;

Comuna Socodor nr.I Cod Postal 317305,jude(ul Arad, TeL+4 0257358100;

Numiir inregistrare: 913 din 24.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarare privind aprobarea inventarierii
Socodor la 31.12.2016

patrimoniului

Comunei

In temeiul prevederilor art.7 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale art. 2 din O.M.F nr. 286112009 privind
aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum ~i ale art. 122 din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale, republicata ~i actualizata, care stipuleaza:
"Toate bunurile
apartindnd
un itdtilor administrative
teritoriale
sunt supuse
inventarierii anuale. Consiliilor locale ~ijudetene Ii se prezintd anual de cdtre primar,
respectiv de Presedintele Consiliului Judetean, un raport asupra situatiei gestiondrii
bunurilor'" si
Tindnd cont de :
- prevederile art. 122 din Legea nr. 21512001 a adminidstratiei publice locale,
republicatd, actualizatd;
- prevederle Legit contabilitdtii nr. 8211991, republicatd care la art. 7 stipuleazd
obligativitatea
unitdtilor patrimoniale
de a efectua inventarierea
generald a
elementelor de activ si pasiv eel putin 0 data pe an;
- prevederile
O.M.F nr.286112009 privind
aprobarea
Normelor privind
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii care la art. 2 mentioneazd cd: "riispunderea pentru buna
organiyare a lucrdrilor
de invetariere, potrivit prevederilor Legit nr. 8211991,
republicatd,
~i in conformitate
cu reglementdrile
contabile aplicabile,
revine
admin istra torului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatio
gestiondrii entitdiii,
Propun spre analiza in vederea aprobdrii de cdtre Consilului Local al Comunei
Socodor a Procesulu
Verbal nr.122 din 13.01.2017 care cuprinde rezultatul
inventarierii patrimoniului Comunei Socodor la data de 31.12.2016.

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal; 3519330; Com una Socodor

nr.: Cod Postal

Fax. +4 0257358 H2; e-mail: primaria@socodor.ro,

317305, judeful Arad, Tel.+4 0257 358100;
; socodor@qmail.glj!!j

www.socodor.fo

Numdr tnregistraret 912 din 24.03. 2017

Referat privind inventarierea patrimonului Comunei Socodor la 31.12.2016
Subsemnatul Crisan Gheorghe, secretar la Primaria comunei Socodor, prezint urmatorul
referat cu privire la inventarierea patrimoniului la data de 31.12.2016:
~ inventarierea a fost efectuata la nivelul Prirnarlei Socodor de catre comisia
stabilita prin Dlspozltia Primarului nr.188 din 14 decembrie 2016;
- sau avut in vedere prevederile art. 122 din Legea nr.21512001 a administratiei publice locale,
repub/icata, actuaJizata, prevederile Legii confabilitatii nr. 8211991, repubiicete, care /a art. 7
stipuleaza obligativitatea
ce/ putin

0

de a se efectua inventarierea genera/a a e/emente/or de activ si pasiv

data pe an ~i pe parcursu/ inventarierii sa tinu: cont de

nr.286112009 privind

aprobarea

Norme/or

privind

organizarea

prevederife

$i efectuarea

O.M.F

inventarierii

e/emente/or de natura active/or, datoriilor $i capita/uri/or proprii.
Propun spre analiza ~i aprobare Consilului Local a/ Comunei Socodor procesu/ verbal
nr.122 din 13 ianuarie 2017 unde sunt consemnate rezultate/e

inventarierii

patrimoniului

Comunei Socodor la 31.12.2016.
Comisia a desfasurat

inventarierea In perioada stabilita in Dispozitia

188/14.12.2016

iar

rezultatele sunt inregistrate in procesul verbal de finalizare a inventarului nr.122/13.01.2017.
Avand in vedere prevederile art.119 din Legea 215/2001 a administrar/ei publice locale,
republicata $1actualizata va rog sa aprobatl procesul verbal care cuprinde rezultatul inventarului
in forma prezentata.

CRI

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,jude{u/ Arad, TeL+4 0257 358 JOO;
Fax.+4 0257358112; e-mail: primaria(iiiSocodor.ro, ; socodQrCiVgmai!.comjwww.socodor.ro

Comisia pentru programe de dezvoltare economico -sociale, buget-flnante,
administrarea domeniului public ~i privat al comunei , agricultura, gospodarie
comunala, protectla mediului, servicii ~i comer!

RAPORT

.

Membrii comisiei intruniti, in sedinta
, din data de 31.03.2017,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea
rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Socodor la data de 31.12.2016,
- In urma discutilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate in procesul
verbal al sedintei,
in unanimitate
,
,

AVIZEAZA

FAVORABIL

Proieetul de hotarare, initiat de primarul Comunei Soeodor eu privire la aprobarea
rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Socodor la data de 31.12.2016.

SECRETAR

ROMANIA
Judetul Arad
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR

Codul de inregistrare flscala: 3519330

HOTARAREA
nr.

35 din 31 martie 2017
. privind implementarea proiectului "Reabilitare ,i extindere sistem de alimentare
cu apa
extindere canalizare menajera in Com una Socodor, judetul Arad"

,i

Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 ~i art. 121 alin. (1) ~i (2) din Constitutia Romanlel, republicata;
b) art. 8 ~i 9 din Carta europeans a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) ~i art. 1166 ~i urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republlcata, cu rnoditlcarlle ulterioare, referitoare la contracte sau conventli;
d) art. 20 ~i 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) ~i d) din Legea admintstrattet publice locale nr. 215/2001,
republlcata, cu rnodiflcanle ~i cornpletarile ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind flnantele publice locale, cu modlficarite ~i completarlle
ulterioare;
g) Luand act de Ghidul solicitantului pentru Subrnasura 7.2 - lnvestitli in crearea ~i
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica;
h) Luand in considerare prevederile Hotararil Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea
Structurii devizului general ~i al Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru
obiective de investitii si
, lucrari de interventii;
,
i) Luand in considerare prevederile Hotararf Guvernului 226/2015, privind stabilirea
cadrului general de implementare a rnasurllor Programului National de Dezvoltare Rurala 20142020 cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la Bugetul de
Stat, cu rnodftcanle ~i completarite ulterioare;
tinand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republlcata, cu rnodficarile ~i
completarile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) ~i celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
adrnlnistratiel publics locale nr. 215/2001, republlcata, cu modiflcarile ~i cornpletarile ulterioare,
luand act de:
a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei Socodor, in calitatea sa
de initiator, in registrat cu nr.913/24 martie 2017, prin care se sustine necesitatea ~i
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectlvttatil;
b) raportul compartimentului
de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat cu nr. 914/24 martie 2017, prin care se motlveaza. in drept ~i in fapt,
necesitatea ~i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Socodor,
constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investltiilor
publice de interes local, a carer documentatie tehnico-economica/nota de fundamentare a fost
aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 24/14 martie 2017 privind proiectul cu titlul:

"Reabilitare ~i extindere slstern de alimentare cu apa ~i extindere canalizare rnenajera in
Comuna Socodor, [udetul Arad",
Votul exprimat in unanimitate "pentru" de catre cei 11 consilieri prezenti la ~edinla din
cei 11 in functie.
,
Consiliul

Local al comunei Socodor adopta prezenta hotarare,

Art. 1. - Se aproba implementarea proiectului "Reabilitare f; extindere sistem de
aiimentare cu spa f; extindere canalizare menajera in Comuna Socodor, jude,ul Arad',
denumit in continuare Proiectul.
Proiectul, finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Subrnasura
7.2 - Investitll in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica, avandu-se in
vedere urmatoarele:
Scopul proiectului este acela de a contribui la lmbunatatirea conditulor de trai pentru cetatenii
comunei Socodor prin reabilitarea ~i extinderea sitemului de alimentare cu apa ~i extinderea
retelei de canalizare. Comuna Socodor are un numar de 2.367 locuitori, beneficiari directi ai
investitiei.
Obiectivul general: Crearea infrastructurii de apa/apa uzata tmbunatatite, care vor contribui la
diminuarea tendintelor de declin social ~i economic ~i la tmbunatanrea nivelului de trai in zonele
rurate, respectiv localitatea Socodor.
Obiectivele
specifice:introducerea
locuitorii comunei Socodor(100%).

retelelor de alimentare cu apa ~i canalizare

pentru toti

1.Necesitate:
• Eliminarea diferentelor din punct de vedere tehnico edilitar intre locuitorii comunei care
benefictaza de apa potabila printr-un sistem de alimentare cu apa autorizat ~i cei care i~i
procura apa din fantani de mica adancime, ~i cei care dispun de retele de canalizare;
• Disconfortul produs de lipsa retelelor de canalizare menajera pe toate straztle:
• Asigurarea conditiilor de igiena ~i confort normals, necesare populatiel ~i pentru mica
industrie locals:
• Stimularea unor activitati productive ce duc la ridicarea standardului material ~i spiritual
al locuitorilor, astfel incat acest lucru sa conduce la stabilizarea populatiei in aceasta zona, cu
toate consecintele benefice ale acesteia;
• Prin realizarea canalizarti menajere se elirnina poluarea solului, a apelor de suprafata ~i
de adanclrne cauzate de evacuarea haotica a apelor uzate. Se elimina riscul de lmbolnavire al
populatiei prin desfiintarea focarelor de infectie existente cauzate de evacuarile necontrolate ale
apelor uzate din gospodariile care au tnstalatli interioare de alimentare cu apa;
• Apele uzate menajere evacuate in santurile drumurilor sunt colectate de Canalul Morilor
care strabate comuna, poluandu-I intens;
• Pe strazi pe care se vor introduce rete Ie de canalizare ~i alimentare cu apa se
cornplecteaza infrastructura la nivetul in care se pot asfalta strazlle respective fara grija ca in
viitorul apropiat asfaltul sa fie desfacut pentru 0 eventuala investitie de infrastructura tehnicoedllltara.
• Directiva Consiliului Europei 91/271/ CEE privind epurarea apelor uzate precum ~i toata

sa

leqislatia relevanta cere ca toate localitanle cu peste 2000 I.e. (Iocuitori echivalenti)
fie
aslqurate cu sisteme de colectare a apelor uzate orasenestl ~i sa fie dotate cu statii de epurare
cel putin treapta secundara pentru localltati mai mici de 10.000 I.e.
• Extinderea sistemului de canalizare este 0 necesitate stringenta pentru prevenirea
deteriorarii mediului lnconjurator in conditille dezvoltarii zonate.

2.0portuliitate: .
•

este in concordanta cu .Politlca agricola ~i de dezvoltare rurala" prin programul

.Dezvoltarea si modernizarea satelor";
I

poate beneficia de asistenta tehnica ~i flnanclara din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurala (FEADR) prin Programul National de Dezvoltare Rura/a (PNDR) 2014-2020,
•

in concordanta cu obiectivele prevederi/or Ghidu/ui solicitantu/ui pentru Submasura 7.2 Infrastructura de apa uzata, implementarea proiectu/ui va duce /a imbunatatirea conditiilor de
trai pentru populatia rurala si la stoparea fenomenului de depopuJare din mediul rural prin
reducerea deca/aje/orrural- urban.
3.Potentialul

economic

al lnvestltlel este descris in anexa de la prezenta hotatare de constliu.

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada de
reallzare a investitiei, in cazul obtinerii flnantarf prin Programul National de Dezvoltare Rurala P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 3. - Comuna Socodor se anqajeaza sa asigure functionarea la parametri prolectati
~i lntretinerea investi\iei pe 0 perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati in
cadrul Proiectului.
Art. 4. • Numarul locuitorilor deservlti de proiect este de 2367 locuitori. iar
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse in anexa, care este parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in dubla
sa calitate ~i de ordonator principal de credite, domnul Jura loan Dimitrie.
Art. 6. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotaran se asiqura de catre primarul
comunei Socodor.
Art. 7. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei
Socodor, in termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~i prefectului judetului Arad
~i se aduce la cunostinta publica prin aflsarea la sediul pnmariei, precum ~i pe pagina de
internet www.socodor.ro
Contrasemneaza:

CONSILIUL LOCAL SOCODOR

La Hotararea

Anexa
Nr. 35/31 martie 2017

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE
"Reabilitare ~iextindere sistem de alimentare cu apa ~iextindere canalizare menajera in Comuna Socodor,

[udetul Arad"
1. Valoarea total a (INV), inclusiv TVA (mii lei)
Valoarea totala - 3.955,393 mii lei, exprimat in mii euro 872,808
Din care C+M - 2543,072 mii lei, exprimat in mii euro 561,162
(in preturi -1 euro = 4,5318 lei, curs BCE la 23.12.2016),
2.) E,alonarea

lnvestitiel (INV I C+M):

Anull
Anu II

1186,473 mii lei 1762,922 mii lei (inc!. TVA)
2768,920 mii lei 11780,150 mii lei (incl. TVA)

3) Ourata de realizare (Iuni) - 12 luni;

,i

4). Capacitati (in unitati fizice
valorice);
•
Lungime colectoare principale

1651 m

•

Lungimi conducte refulare

60m

•

Subtraversare de drum cu conducta canal

1 buc

•

Subtraversare CFR cu conducta canal

1 buc

•

Diametru colectoare

PVC 0= 250mm SOR 34

•

Diametru conducta refulare

0=90mm PE100HO SOR17

•

Statie de pompare ape uzate

0=2,0

•

Racorduri la gospodarii

23buc

•

Carnine vizitare si intersectie

47 buc On=600mm

•

Carnine vizitare si intersectie

2 buc On=1000mm

•
•

Laborator de analiza apa
Statie de tratare apa si laborator

1 buc
1 buc

•

Conducta de alimentare cu apa extinsa PE 100 HO SOR17 On=110 L=1345 ml

•

Conducta de alimentare cu apa extinsa PE 100 HO SOR17 On=63 L=998 ml

•

Conducta de alimentare cu apa reabilitata PE 100 HO SOR17 On=110 l=834 ml

•

Conducta de alimentare cu apa reabilitata PE 100 HO SOR17 On=125 L=1090 ml

•

Conducta de alimentare cu apa reabilitata PE 100 HO SOR17 On=160 L=2125 ml

•

Bransamente

- 114 buc

1 buc

-48 buc

•

Hidranti

•

Subtraversare de drum si vale cu conducta de alimentare cu apa - 9 buc

•

Subtraversare CFR cu conducta de alimentare cu apa - 1 buc

•

Generator electric

5. Numarullocuitorilor

- 1 buc
deserviti direct de proiect pentru extinderea sistemului

de

alimentare cu apa , este de 2367 locuitori.
Numarul locuitorilor

deserviti direct de proiect pentru extinderea sistemului

- este de 93 locuitori.
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CAPITOLUL B: Piese desenate

1. PLAN DE INCADRARE IN ZONA
ACllz - Plan de incadrare in zona
AC/Pg .....Plan general de situatie
2. PLANURI DE SITUATIE
1/AC/Ps - Plan de situatle extindere canailzare menajera Tronson C1 5i extindere alimentare
cu apa Ramura 01
2/AC/Ps - Plan de situatie extindere canalizare menajera Tronson C2 si extindere alimentare
cu apa Ramura 02
3/AC/Ps - Plan de situatie reabiJitare alimentare cu apa Ramura R2
41AC/Ps - Plan de situatie reabilitare alimentare cu apa Ramura R1, R2 si R3
5/AC/Ps - Plan de situatie extindere canalizare menajera Tronson C3 si C4 si extindere
alimentare cu apa Ramura 03, 045105
6/AC/Ps - Plan de situatie reabilitare alimentare cu apa Ramura R1 si R4 si extindere
alimentare cu apa Ramura 06
7/AC/Ps - Plan de situatie reabilitare alimentare cu apa Ramura R4
8/AC/Ps - Plan de situatie reabilitare alimentare cu apa Ramura R4
3. INST ALA Til HIDRAULICE
lIAC/IInstalatii hidraulice statie de pompare apa uzata Di=2,OOm; H=6,5m
21ACII - Instalatii hidraulice statie de tratare si laborator
3/ACII- Camin apometru
4/ACII- Racord canalizare menajera
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STUDIU DE FEZABILITATE
privind investitia publica

CAPITOLUL A: Piese scrise
(1) Date generale:
1. Denumirea obiectivului de investitii;
"Reabilitare si extindere sistem de alimentare cu apa si extindere canalizare
menajera in comuna Socodor, judetul Arad"
2. Amplasamentul Oudelul, localitatea, strada, numirul);
Lucrarile
Comuna
km tata
Ungariei
Cris.

se intind pe teritoriul comunei Socodor, satul Socodor, judetul Arad.
Socodor este situata in partea de nord-vest a judetulul Arad, la 0 distanta de 48
de municipiul Arad. Cornuna Socodor se lnvecineaza la nord-vest cu teritoriul
in zona varnei Varsand, la sud-vest cu comuna Siclau, la est cu orasul Chisineu

3. Titularul investitiei;
Comuna Socodor

4. Beneficiarul investiliei;
Comuna Socodor

Denumire organizatie: Comuna Socodor
Adresa po,tali: str. Principala, nr. 1 localitatea Socodor, comuna Socodor, judetul Arad
Cod postal: 317305
Tel.: 0257-358100
Fax.: 0257-358100
Email: primaria@socodor.ro
5. Elaboratorul studiului
S.C. TISOTI EXIM S.R.L. Romania, Oradea, str.Magheru nr.5/54; Punct de lucru Str. Sucevei
nr.22, C.P. 410078;Tel-Fax. 0359/450839; Mobil: 0744537891;
e-mail: tisoti@gmail.com

(2) Informatii generale privind proiectul
1. Situatia actuala
proiectul ui;

,i

informatn

despre entitatea responsabili

cu implementarea

a) Situatia actuala
Comuna Socodor dispune de sistem de canalizare menajera, dar nu pe toate strazile din
localitate si de statil de epurare care au fost dimensionate pentru intreaga comuna. Sistemul de

canalizare menajera detine toate autorizatiile de functionare.
Analizand situatia actuala a dotarilor tehnico-economice si a strazilor din localitatea
Socodor se pot trage urmatoarele concluzii:
Comuna Socodor dispune de sistem de alimentare cu apa care are in componenta
urmatoarele:
Sursa de alimentare - distribuita de Uzina de apa Chisineu ffi~intr-o
conducta de
aductiune Dn 160mm din otel executata in anul 1979
f
\
Gospodaria de apa (Rezervor de inmagazinare, statie , SU ' are sl s ' . ie e clorinare)
Retelele de distributie din polietilena si azbociment
COr)
,
c

J'~~

Sistemul de alimentare cu apa detine toate aut

i%a

sc 'T1S0TI

EXIM SRL.

Prin sustinerea de investitii de la bugetul local, prin accesarea de fonduri guvernamentale
prin Programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural instituit prin O.G. 7/2006 si prin
fonduri europene (FEAOR) s-a reusit in perioada 2003 - 2014 extinderea si reabilitarea partiala
a rete lei de apa.
Lungimea totala a retelelor de aductiune si distributie din polletilena, otel ~i Azbociment
. este de L total =25,626km
Reteaua secundara, este executata din conducta din polietilena dupa cum urmeaza:
- L1 =1,2km in anul 2005;
. - L2 = 5,022 km in anul 2006;
- L3 = 13,4km in anul 2008.
- L4 =1 ,955Km in anul2014
Singurele retele ramase nereabilitate sunt cele din Cvartalul 1 care are in distributie 0
rete a principala fermata din trei conducte cu diametrul On 120mm din Azbociment (L1,L2 si L3),
executate in anul 1982 si conducta de aductiune On 160mm din otel (L4) avand lungimile:
- L1 = 896m;
• L2 = 834m;
~ L3 = 194m;
- L4= 2125m
DESCRIEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA
Comuna Socodor dispune de sistem de canalizare menajera, dar nu pe toate strazile din
localitate si de statii de epurare care au fost dimensionate pentru intreaga comuna. Sistemul de

canalizare menajera detine toate autorizatiile de functionare.
Sistemul de canalizare are in componenta urmatoarele:
- Conducte de canalizare din PVC cu diametrul On 250mm
- Statii de pompare
- Conducte de refulare din PE 100 HD SDR17 On 75-160mm
- Statii de epurare

~.L~

Concluzii si recomandarii rezultate din expertiza:
SISTEMUL DE ALiMENTARE CU APA
- reteaua executata din polietilena este de buna calitate, nu s-au constatat defectiuni,
spargeri, scurgeri la imbinari sau caderi ale presiunii in exploatare.
- Reteaua formata din conducte de azbociment, executata in anu11982, prezinta spargeri
dese datorita vechimii, exploatare cu costuri ridicate, fara posibilitate de alimentare a retelei din
polietilena. Avand in vedere ca materialul din care este executata conducta nu mai este agreat,
este necesara inlocuirea ei cu diametre care sa mentina presiunea si debitul necesar pentru
alimentarea cu apa a retelei de polietilena.
- Inlocuirea totala a conductei din azbociment si otel cu conducte din polietilena cu
diametrul propus de proiectant
- inlocuirea caminelor (cu vane ingropate) si a hidrantilor conform NP 133/2013
- conductele existente au fost dimensionate sa transporte un debit suficient si pentru
locuitorii strazilor propuse a fi extinse conform prezentei expertize
Sistemul de alimentare cu apa va fi extins din reteaua existenta de alimentare cu apa a
comunei. Retelele de distributie extinse si reabilitate se vor realiza din polietilena de inalta
densitate PE·100HD SDR17 (Dn=63 ·160mm) si vor avea:

A) lungimea totala

entru retele extinse este de 2343m:
Extindere retele de alimentare cu a a
Ramura
01
02

.Reebtl!t,;,u'eS! a~:liod~re siststrJ de aHmentare- co spa

si

PE 63mm
0
0

PE 110mm
665

e)\\iodare sistem de canahlBre menajfJl'a in <XlmiJrtaSocecor. jude.tlJ: Arad'
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03
04
05
06
TOTAL1:
TOTAL:

240
550
150
58 .
998

0
0
0
0
1345
2343

ees te·de 4049m:
B) lungimea tot aI pent ru reteIe reabTtat
II
Reabllitare retele de alimeritare cu apa .
PE 110mm . PE 125mm
Ramura
PE 160mm
L1
0
896
0
L2
834
0
0
L3
194
0
0
L4
2125
0
0
TOTAL1:
1090
2125
834
TOTAL:
4049

SISTEMUL DE CANALIZARE MENAJERA
~ retetele de canalizare menajera existente au fost dimensionate sa transporte apa uzata
spre statiile de epurare existente si de pe strazile propuse a fi extinse conform prezentei
expertize
~statiile de epurare existente, sunt dimensionate pentru intreaga comuna, conform
breviarelor de calcul puse la dispozitie de catre proiectant
Extindere retele de canalizare menajera
Ramura
C1 =
C2=
C3=
C4=
TOTAL:
'>."• ./j

Conducte canalizare gravitationala
PVC 250mm
247
671
185
548
1651

b) Informatii despre autoritatea responsabila eu implementarea proieetului
Comuna Socodor este situata in Nord - Vestul Romanlel, in zona Crlsului Alb, langa
granita cu Ungaria.
Com una Socodor este situata in partea de vest a Campiei Crisului Alb si se intinde pe 0
suprafata de 11.260 ha. Administrativ, comuna este formata din satul cu acelasi nume, sat
situat la 0 distanta de 48 km fata de municipiul Arad, accesul fiind asigurat pe ON 79.
Vecinii teritoriului:
- la vest, teritoriul administrativ al orasului Chisinau Cris, judetul Arad
-Ia sud-vest, teritoriul administrativ al comunei Siclau, judetul Arad
-Ia nord-est, teritoriul Unqariei, in zona vamei Varsand.

Seurt Istorie
Comuna Socodor este una dintre cele mai vechi comune din judetul Arad. inainte de
lnfintarea acestei comune existau doua sate mai mici: Ghiurhe ~i Picer. Din contopirea acestora
s-a format comuna de azi ce poarta numele de Socodor. Conform c
"Istoria Judetului ~i
orasulul Arad", sensa de Marcy ~andor, publicata in 1862 .0 (
du e d a vestigiile
arheologice scoase la lveala cu ocazia sapaturilor executate
~i'.-.
C
3 - 19 8 pe movila
sltuata la 4 km sud de Iiziera comunei, in partea de hotar uX,it
ajd se poa afirma ca
W

A

A

••

..,.,

.
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asezarile ornenestl ale comunei dateaza din oranduirea prirnitiva, dinainte de veacul al XII-lea,
la inceputul ~i mijlocul epocii bronzului. Denumirile vechi sub care apare comuna Socodor sunt:
Zekudor, Zecuduor, Zecudwar ~i Szekudwar. Denumirea comunei este explicata sub doua
forme, fara a exista insa dovezi istorice, ~i anume:
- Cuvantul Socodor denva din cuvantul maghiar Szec care tnsearnna scaun (re~edin'a) ~i
. cuvantul Udvar care tnsearnna curte (stapanu').
- Cuvantul Socodor ar veni de la 0 padurtce de soc ce imprejmuia comuna in acele
timpuri.

POPULATIA
Potrivit datelor statistice centralizate dupa efectuarea Recensamantului general al
populatiei si locuintelor din 2011, populatia stabila a comunei Socodor era de 2367locuitori.
EOUCATIA
In comuna Socodor functionaaza 3 unitati
invatamantul primar si gimnazial ~i 0 gradini1a.

de invatamant,

respectiv

2 scoll din

ATRACTII TURI5TICE IN COMUNA 50CODOR:
Pad urea Socodor
Biserica ortodoxa cu hramu! Buna Vestire
Arie protejata rezervatia de soluri saraturate
Arie protejata - Colonia de Starci
CUL lURA 51 TRADITIlIN COM UNA 50CODOR
Zilele comunei Socodor "Praznic de Pita Noua" se orqanizeaza in fiecare an in preajma
sarbatornor de Sfanta Maria.
in fiecare zi de sambata dirnineata are loc in centru comunei un targ - se comercializeaz8
diverse tipuri de produse.

Oatele primariei
Adresa po~tala: str. Principala, nr. 1 localitatea Socodor, comuna Socodor, judetul Arad
Cod postal: 317305
Tel.: 0257-358100
Fax.: 0257-358100
Email: primaria@socodor.ro

Persoane de contact
Primar: Jura loan Dimitrie
Viceprimar: Teorean loan
Secretar: Crisan Gheorghe
Contabil: lIie~i Brigitta Claudia

sc TIson EXJM SRL.

Suprafata:
Intravilan:
Extravilan:
Populatie:
Gospodarii:
Nr. locuinte:
Nr. gradinite:
·Nr. scoli:

11882 ha
332 ha
11550 ha
2367

750
700
1
2

SOLICITANT
Denumire organizatie: Cornuna Socodor
·Cod de inregistrare fiscala: 3519330
.Nr. de la Registrul Asocialii1or
Fundalii1or. (daca este cazul)- Nu este cazul.
Adresa p<>ita1a:Str. Principala nr.1, Judetul Arad, Romania, C.P.: 317305
Adresa .posta electronici: - socodor@gmail.com
PERSOANA·DECONTACT
Nume, prenume: Jura loan Dimitrie
Functie: Primarul comunei Socodor
Numir de telefon: 0257-358100
Numar de fax: 0257-358112

,i

2. Descrierea investitiei
Investitia cuprinsa in acest studiu de fezabilitate va prezenta:
- Extindere sistem de canalizare menajera in comuna Socodor, judetul Arad
- Reabilitare si extindere sistem de alimentare cu apa in com una Socodor, judetul Arad

a) Concluziile Studiului de prefezabilitate sau a planului detaliat de investitii pe
termen lung privind situatia actuaJa, necesitatea si oportunitatea promovarii
investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat.
Nu s-a elaborat studiu de prefezabilitate.
a.1) Concluziile planului detaliat de investitii pe termen lung privind situatia actuala
Analizand situatia actuala a dotarilor tehnico-economice si a strazilor din comuna
Socodor, se pot trage urmatoarele concluzii:
- comuna Socodor, dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa, dar nu pe toate
strazile din comuna
- comuna Socodor, dispune de sistem centralizat de canalizare menajera, dar nu pe
toate strazile din com una
- avand in vedere ca marea majoritate a populatiei stabile a localitatiilor este racordata la
sistemul centralizat de alimentare cu apa, evacuarea apelor uzate a devenit un cosmar.
Rezervoarele de vidanjare nu mai fac fata, deverseaza, creand focare multiple de infectii
hid rice , polueaza intens aerul prin mirosurile pestilentioase datorate fermentarii apelor fecaloid menajere din rigolele strazilor.
Concluzia Studiului de fezabilitate este aceeasi cu concluzia din Pia nul de dezvoltare
socio-economica al comunei Socodor si anume ca investitiile pentru extinderea canalizarii si
extinderea sistemului de alimentare cu apa pe toate strazile din comuna.
Prin realizarea investitiei de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa si
extindere a sistemului de canalizare menajera se rezolva
tehnico-edilitara a
acestei comune pe urmatorii 20-25 de ani. putandu-se trece
mult
reduse la urmatoarea faza de modemizare a localitatilor si
strazilor.
Odata realizate toate retelele, pericolul cheltuielilor inutile
refacerea
sistemului rutier este inlaturat.
~R6Iabllitar(l!si extindere sfstem de aHroontare cu apa ,) e:xtindare sistern

de

CQMtizera O1eoajeta ir'1 ccmcoe Seceder, judetul Arad'

Pag.8

------.----~~~~~--~~~~

sc. TISOTI EXIM SRI.

Concluzia din Planul de Dezvoltare a judetului Arad este ca investitiile pentru
reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa si extinderea sistemului de
canalizare menajera in comuna Socodor sunt de 0 stringenta necesitate.
. a.2) Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei
Ameliorarea calitatii apei potabile.
- Ameliorarea conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor ~i a activitatilor productive
desfasurate.
- Asigurarea utilitatilor in scopul deschiderii de activitati economice, prin atragerea de
eventuali investitori, in scopul creerii de locuri de munca pentru populatia locala.
Asigurarea unui debit specific conform anexa IV din GP 106-04 a unui debit specific
cuprins intre 80-150 110mzi, in calculele de dimensionare s-a luat in calcut un debit
specific de 120 110mzi.
Asigurarea unei presiuni de utilizare de minim 17-20 mCA si maxim 60 mCA pt. consum
si 7 mCA pt. stingerea incendiilor.
Deficientele majore ale situatiei actuale.
Pe strazile pe care nu exista retele de apa potabila, si nlci canalizare menajera, prin
realizarea lor se complecteaza infrastructura la nivelul in care se pot asfalta strazile respective
fara grija ca in viitorul apropiat asfaltul va fie desfacut pentru 0 eventuala investitie de
infrastructura tehnico-edilitara. Astfel, se vor crea toate conditiile pentru asfaltarea strazilor din
comuna Socodor. In acest moment, acest lucru este cvasi imposibil datorita necesitatH realizarii
extinderilor de alimentare cu apa sl canalizare menajera.

Necesitatea realizarii investitiilor de executie a obiectivului se poate justifica prin
urmatoarele:
- Eliminarea diferentelor din punct de vedere tehnico edilitar intre locuitorii comunei care
beneficiaza de apa potabila printr-un sistem de alimentare cu apa autorizat si cei care isi
procura apa din fantanl de mica adancime, si eel care dispun de retele de canalizare;
- Disconfortul produs de lipsa retelelor de canalizare menajera pe toate strazile;
- Asigurarea conditiilor de igiena ~i confort normale, necesare populatiei sl pentru mica
industrie locala;
- Stimularea unor actlvitati productive ce duc la ridicarea standardului material si spiritual al
locuitorilor, astfe I incat acest lucru sa conduca la stabilizarea populatiei in aceasta zona, cu
toate consecintele benefice ale acesteia;
- Prin realizarea canalizarii menajere se elimina poluarea solului, a apelor de suprafata si de
adancime cauzate de evacuarea haotlca a apelor uzate. Se elimina riscul de imbolnavire al
populatiei prin desfiintarea focarelor de infectie existente cauzate de evacuarile necontrolate ale
apelor uzate din gospodariile care au instalatii interioare de alimentare cu apa
- Apele uzate menajere evacuate in santurile drumurilor sunt colectate de Canalul Morilor care
strabate comuna, poluandu-I intens.
- Pe strazi pe care se vor introduce retele de canalizare si alimentare cu apa se
complecteaza infrastructura la nivelul in care se pot asfalta strazile respective fara grija ca in
viitorul apropiat asfaltul va fie desfacut pentru 0 eventuala investitie de infrastructura tehnlcoedilitara.
- Directiva Consiliului Europei 91/2711 CEE privind epurarea apelor uzate precum si toata
legislatia relevanta cere ca toate localitatile cu peste 2000 I.e. (Jocuitori echivalenti) sa fie
asigurate cu sisteme de colectare a apelor uzate orasenesti si sa fie dotate cu statii de epurare
cel putin treapta secundara pentru localitati mai mici de 10.000 I.e.

• Pana la 31 dec. 2018 aglomerarile cu mai putin de 10.000 I.e. vor trebui sa fie
asigurate cu sisteme de colectare a apelor uzate si statU de epurare cu cel putin epurare
biologica, conform art. 7 din Anexa la normele tehnice NTP
to.. '()~
- Investitia va contribui la indeplinirea angajamentelor luat
aderare la UE, in special a celor din Capitolul22, Mediu si v
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UE privind apele uzate urbane, transpusa in legislatia romana prin HG 188/2002 cu modificarile
din HG cu 352 din 21 aprilie 2005 si normele incluse (NTPA 011, NTPA 002, NTPA 001)
- Extinderea sistemului de canalizare este 0 necesitate stringenta pentru prevenirea
deteriorarit mediului inconjurator in conditiile dezvoltarii zonale.
.
- Necesitatea extinderii sistemului centralizat de colectare a fost introdusa, potrivit
Legii nr.3501 06/0712001 sl in PUG.
Scopul investitlei este de a se reduce sursele de poluare create de apele uzate menajere
deversate haotic si asigurarea condititlor de igiena ~i contort necesare populatiei.
Conform criteriilor de prioritate si oportunitate dezvoltate in masterplanul judetean
urmeaza extinderea sistemului centralizat de canalizare menajera si reabilitarea si extinderea
sistemului de alimentare cu apa.
Avind in vedere costurile relativ mari de investitie pentru implementarea sistemului de
canalizare menajera si statie de epurare din surse financiare proprii ale comunei, acestea nu se
pot realiza. Marea oportunitate consta in finantarea prin:
MINISTERUL AGRICUL TURII SI DEl VOL TARII RURALE prin AGENTIA PENTRU
FINANTAREA INVESTITlllOR RURAlE, submasura 7.2
"Investitii
in crearea si
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica".
In concordanta cu obiectivele prevederilor Ghidului solicitantului pentru Submasura 7.2 Infrastructura de apa uzata, implementarea proiectului va duce la imbunatatirea conditiilor de
trai pentru populatia rurala si la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin
reducerea decalajelor rural - urban.
Numarul locuitorilor deserviti direct de proiect pentru extinderea sistemului de
canalizare • conform HCl, este de 93 locuitori.
Numarul locuitorilor deserviti direct de proiect pentru extinderea sistemului de
alimentare cu apa ..conform HCL, este de 2367 locuitori.

~,"_L

Calculul puctajului comform criteriului de selectie 7.2."lnvestitii in crearea si
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica" va fi:
Criteriul 1.1 .b) • 10 puncte
Criteriul 2.1 - Comuna Socodor, avand 2367 locuitori (conform tabel 3, Anexa7)= 20
puncte
Criteriul 2.2 - Numar locuitori deserviti direct de proiect 2367 locuitori conform HCL
2367/2367 x 30 = 30
TOTAL: 60
Conform adresei Nr. 104/23.12.2015, a procesului verbal nr. 41 din 30.03.2016 si a
Buletinului de analiza nr. 280 din 22.03.2016 emise de Directia de Sanatate Publica Arad se
solicita luarea de masuri urgente de retehnologizare a sistemului de alimentare cu apa pentru
ca apa distribuita de Gospodaria de apa Socodor sa se incadreza in parametrii de potabilizare
prevazuti in Legea 458/2002. Din aceasta cauza, la ora actuala, sistemul de alimentare cu apa
functioneaza in regim de avarie cu apa furnizata de gospodaria de apa Chisinau Cris de catre
operatorul S.C. Compania de apa Valea Crisurilor S.A. Operatorul si comuna Socodor, detin
toate autorizatiile de functionare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare. Prin prezentul
Studiu de fezabilitate se propune retehnologizarea Gospodarei de apa prin realizarea
unei Statii de tratare + laborator chimie/microbiologie pentru respectarea parametrilor de
potabilizare prevazuti in legea 458/2002 a intregului sistem de alimentare apa.
Punctajul la Criteriul 2.2, a fost calculat tinand cont de exe
statie ce va deservi intreaga comuna si care este
respectarea calitatii apei conform legii 458/2002.

. statiei de tratare,
exe .uta pentru

a.3) Scenariul tehnico-economic selectat
~R&.abilitare sf

exlindere. Eit81emde aflmentare cu ape Ii extinder(J s+slem de eanaii2af9 menajera ttl ccmuna Socodor. jUd.etuiArBd-
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- Extindere sistem de canalizare
Comparand scenariile tehnlco-economice alese pentru studiu s-a ajuns la concluzia ca cea
mai potrivita solutie pentru extinderea sistemului de canalizare menajera in comuna Socodor,
este 0 canalizare care se va compune din sistem de canalizare gravitational + presiune, din
tuburi PVC SDR34 (Dn=250mm), respectiv PE-HD Dn=90mm pentru tevile sub presiune
(refulari).
Extinderea sistemul de canalizare menajera proiectat in comuna Socodor, este un sistem
de canalizare separativ cu colectarea gravitationala a apelor uzate menajere. Lungimea
retelelor gravitationale pentru comuna Socodor este de 1651 m, iar lungimea totala a conductei
de refulare aferente statiei de pompare propuse (datorita configuratiei terenului), este de 60 m.
Proiectul va cuprinde si racordurile gospodariilor pana la limita de proprietate constituind
astfel 0 putemica stimulare a consumatorilor de a-st moderniza evacuarea nepoluanta a apelor
uzate si va evita desfaceri si refaceri de sistem rutier ce urmeaza sa fie modernizat prin
asfaltare. Racordurile se vor realiza pana la limita de proprietate, inclusiv caminele de
racordare.
Extlndere retele de canalizare menajera
Conducte
canalizare
gravitationala
PVC 250mm
247
671
185
548
1651

Ramura
C1 =
C2=
C3=
C4=
TOTAL:

Conducte de
refulare aferente
statiilor de pompare
PE90mm
0
0
60
0
60

• Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa
Comparand scenariile tehnico-economice alese pentru prezentul studiu, s-a ajuns la
concluzia ca cea mai potrivita solutie pentru extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare
cu apa in comuna Socodor, este urmatoarea:
Sistemul de alimentare cu apa va fi extins din reteaua existenta de alimentare cu apa a
comunei. Retelele de distributie extinse si reabilitate se vor realiza din polietilena de ina Ita
densitate PE-100HO SOR17 (On=63 -160mm) si vor avea:
C) lungimea totala pen t ru ret eIe ex fmse este d e 2343m:
Extindere retele de alimentare cu apa
Ramura
PE63mm
PE 110mm
01
0
665
02
0
680
03
240
0
04
550
0
05
150
0
06
58
0
TOTAL1:
998
1345
TOTAL:
2343

0) lungimea total pentru retele reabilitate este de 4049m:

Ramura
R1
,Reabilitare
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R2
834
R3
0
R4
0
TOTAL1:
834
TOTAL:
. Prin protect s-au. prevazut bransamente
distributie extinsa si reablhtata din comuna, vane
Deasemenea se propune amplasarea in
tratare + laborator chimie/microbiologie pentru
458/2002 republicata in 2011.

0
194
0

EXIM SRL,

0
0

2125
2125
1090
4049
pentru gospodarhle de pe traseul retelei de
ingropate si hidranti de incendiu.
gospodaria de apa existenta, a unei statii de
aducerea apei la valorile ad mise de Legea

b) Scenariile tehnlcc- economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi
atinse.
b.1) Scenarii propuse pentru extinderea sistemul de canalizare menajera in comuna
Socodor
Sunt definite corelat cu legislatia existenta in Romania privitor la sistemele centralizate
de canalizare adaptate la cerintele reiesite din studiul topografic, geotehnic precum si in functie
de densitatea populatiei pe diferite trasee de strazi. Totodata in stabilirea scenariilor s-a tinut
seama de amplasamentele in sectiuneJe transversale ale strazilor, ale retelelor subterane
existente (apa, canalizare, fibre optice, cabluri, gaze),

b.1.1) Sistem de canalizare vacuumata
b.1.2) Sistem de canalizare sub presiune
b.1.3) Sistem de canalizare gravitationala
b.1.4) Sistem mixt de canalizare gravitationala si canalizare sub presiune
b.1.5) Amanarea extinderii retelelor de canalizare
Avantaje:
b1.1.1) Avantajele sistemului de canalizare vacuumata

\,.,.,z/

- este un sistem perfect inchis excluzand atat infiltratiile cat si exfiltratiile (in conditiile
date aceasta ultima calitate are 0 conotatie aparte, de mare importanta - nu reprezinta un
pericol major pentru fundatiile cladirilor permitandu-se 0 distanta de montaj mult sub cei 3m
obligatorii pentru canalele gravitationale)
- toata reteaua se executa din polietilena, un material de 0 mare fiabilitate, furnizorii
acordand 0 garantie a duratei de viata de minimum 50 ani
- polietilena are 0 rugozitate foarte mica
- retelele pot fi montate paralel cu configuratia terenului la adancimi foarte mici, ceea ce
in eonditiile date este un factor determinant
- avand in vedere adancimile mici reiese implicit ea si latimea sapaturilor va f minima
- in contexul punctului de mai sus nu se reclama sprijiniri grele
- se evita adancimile mari si implicit se lucreaza la uscat, peste nivelul apei freatiee
- se pot poza aproape de retelele de apa datorita faptului ca vidul nu permite deversari
masive
- asigura 0 funetionare nepoluanta (sistemul fiind inchis)
- asigura 0 cireulatie a apei la viteze mult mai mari decat eelelalte sisteme transportand
fara impotmoliri suspensii ehiar grosiere
- exploatarea este usoara, fara eheltuieli mari pentru decolmatari cum este cazul la
retelele gravitationale
- in circulatia infernala de pe drumurile nationale, manipularile de pamant davin mult mai
red use ceea ce va contribui enorm in micsorarea gradului de disconf~~
traficului intern si
international pe timpul executiei
- intreg sistemul este automatizat iar monitorizarea consum ,,\', ,', '01 rui
ona este usor
de urmarit
.,\)1'1/0. SOco
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- se preteaza cel mai bine la executia retelelor in spatiile foarte inguste acord ate in acest
scop de zonele libere foarte inguste ale localitatii
- retelele se pot apropia de constructii datorita adancimilor mici de montaj

.b.1.2.1) Avantajele sistemului sub presiune
- este un sistem perfect inchis excluzand atat infiltratiile cat si exftltratiile
- toata reteaua se executa din polietilena, un material de 0 mare fiabilitate, furnizorii
acordand 0 garantie a duratei de viata de minimum 50 ani
- polietilena are 0 rugozitate foarte mica
- retelele pot fi montate paralel cu configuratia terenului la adancimi foarte mici, ceea ce
in conditiile date este un factor determinant
- avand in vedere adancimile mici reiese implicit ca si latimea sapaturilor va fi minima
- in contexul punctului de mai sus nu se reclama sprijiniri grele
- diametrele sunt sub 160 mm
- se evita adancimile mari si lmplicitse lucreaza la uscat, peste nivetul apei freatice
- asigura 0 functionare nepoluanta (sistemul fiind inchis)
- in circulatia infernala de pe drumurile nationale, manipularile de pamant devin mult mai
reduse ceea ce va contribui enorm in micsorarea gradului de disconfort al traficului intern si
international pe timpul executiei
-se preteaza bine ta executia retelelor in spatiile foarte inguste acordate in acest acop de
zonele libere ale localitatii

b.1.3.1)Avantajele sistemului gravitational
un sistem gravitational bine proiectat este eel mai avantajos sistem de
canalizare
b.1.4.1) Avantajele sistemului mixt
Este sistemul cel mai indicat deoarece imbina avantajele sistemului gravitational si sub
presiune. Cel mal mare avantaj este ca acest sistem permite realizarea conductelor
gravitationale mult mai aproape de recomandarile ATV-Iui german (preluat de GP106-4 ), adica
se poate realiza 0 canalizare gravitationala preponderenta, cu pante care asigura autocuratirea,
ceea ce conduce la reducerea drastica a posibilitatii colmatarilor si reducerea astfel a
cheltuielilor de exploatare si intretinere.
\.=,..{/

b.1.5.1) - Avantajele examinarii amanarii implementarii retelelor de canalizare
- Nu exista
Dezavantaje:
b1.1.2) Dezavantajele sistemului vacumat
- implica 0 respectare intocmai si fara compromisuri a prevederilor proiectului
- statia de vacuumare ocupa 0 suprafata mai mare decat 0 statie de pompare ape uzate
tip cheson circular
~ necesita mai multe utilaje performante

b.1.2.2) Dezavantajele sistemului sub presiune
- nu pot fi puse in acelasi sant cu retelele de alimentare cu apa decat cu cheltuieli
suplimentare pentru protectia conductelor de apa
- necesita instalatii de pompare ape uzate la racordul de canalizare a fiecarei gospodarii
ceea ce inseamna ca pe cheltuiala fiecarui abonat in parte trebuie c m rata
pompa cu
tablou de automatizare si realizata alimentare cu energie
~,tlJd~t;}· si mu propriu de
bransament electric; toate aceste costuri se ridica la cca 15 C!U
c .
va duce
.Reabililare
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la reducerea drastica a celor care se vor racorda la canalizare cu consecinte grave asupra
.poluarii apei, subsolului si a aerului
. - in varfurile profilului longitudinal al conductelor de presiune se necesita prevederea de
carnine cu piese de aerisire-dezaerisire care zilnic vor polua aerul in momentele dezaerisirii; din
pacate loc pentru caminele de dezaerisire nu este; pentru impiedicarea raspindirii mirosurilor
fetide din momentele de dezaerisire sunt necesare biofiltre pentru care nu este amplasament
disponibil
~ la capetele condudelor principale de pe drumuri, se neceslta realizarea unei statii de
compresor pentru ca zilnic conductele sub presiune sa poata fi golite pentru ca apa uzata sa nu
intre in fermentare
- vitezele mici, in marea majoritate a zilei, pot produce depuneri si aglomerari de
suspensii ceea ce ridica probleme de exploatare
- nu asigura 0 monitorizare certa a cantitatilor de apa uzata evacuata de fiecare
consumator in parte
b.1.3.2) Dezavantajele sistemului gravitational
• profilul longitudinal ofera puncte unde adancimile datorate pantelor acceptabile pentru
canalizarea gravitationala cat de cat performanta, ar duce la adancimi foarte man si in
asemenea situatii acolo unde adancimile au ajuns la cca 4 m se necesita amplasarea de statii
de pompare ape uzate ( adancimi mult mai mari nefiind indicate avand in vedere ingustimea
strazilor (in cele mai multe cazuri).
• tevtle cu D=250mm coroborate cu necesitatea sprijinirilor de tip greu due la latimi de
sapatura mai mari, la manipulari masive de pamant excavat in cantitati net superioare celorlalte
sisteme descrise ceea ce indiscutabil provoaca un disconfort total traficului pe drurnuri.
b.1.4.2) Dezavantajele sistemului mixt
• Dezavantajele acestui sistern sunt rnai putine decat a sisternelor descrise mai sus:
(conductele sub presiune nu mai au nevoie in toate cazurile de cornpresoare - fiind de lungimi
mai mici, se pot realiza goliri zilnice si viteze de autocuratire prin pomparile corect
dimensionate ).

"_L",/

b.1.5.2) Dezavantajul amanarii extinderii implementarii canalizarii
- interzicerea bransarii gospodariilor la reteaua de apa nou introdusa pe strazile fara
canalizare
• perpetuarea evacuarii apelor uzate menajere in santurile drurnurilor
• perpetuarea poluarii strazilor fara canalizare
- stoparea dezvoltarii civilizatiei sanitare pentru locuitorii acestor strazi fara canalizare
• inrautatirea starii de sanatate a locuitorilor acestor strazi
Acest scenariu este de neacceptat.

lasamentului

retelei de a

Solutie b.1.7.
Avanta'e

I Impune racorduri
egale
II Permite distante
de siguranta
optime fata de
celelalte retele
conf. prevederilor
STAS 8591
.ReabJlitare

sf

3

2
Dezavantaie
La orice interventie se
necesita desfacerea si
refacerea asfaltului
II Pentru realizarea unui
racord nou trebuie
desfacut asfaltul
III La fiecare reabilitare a
carosabilului se im une

ex.."ndeiu siste ....
n de aliment&re eu ap.a si extind&fe 'Sis1emde (:8Omizare

me~6ra

4

Avanta'e
Dezavanta'e
I Asigura distanta de
Racordarile de pe
partea opusa sunt
protectie fata de condode
mai dificil de executat
apa
II Permite amplasarea
canalelor in zona verde sau
in trotuar (in cazul trotuare ..
y..OM.· d"l
Iargl.)
'0~,\ III Permite racordari vo~.,~. ~~--~--¥.-~~
()~
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in c:omUl18

Seceder.

ftJdet~

Pag, 14

"j

Arad"

----~-

)~

SC.Tison EXlM SRL

(min.3m pana la
cond.apa;1m
cond.gaz.etc.)

ridicarea caminelor la
nivelul nou al asfaltului,
lucrari costisitoare

ulterioare executiei canalului,
pe partea respectiva, fara
desfaceri de asfalt
IV In caz de reabilitare
carosabil nu prezinta
disconfort pentru executia .
drumului si nu reclama
ridicarea capacelor la noul
nivel al carosabilului

Analizand avantajele si dezavantajele reliefate, pentru cele doua scenarii de
amplasament se recomanda amplasarea retelelor de canalizare pe partea opusa
amplasamentului retelelor de apa extinse sau existente, in zonele verzi unde acest lucru
este posibil sau eel mult in acostamente cand nu exista zona verde.
b.2) Scenarii propuse pentru extinderea sistemul de alimentare cu apa in comuna
Socodor
Scenariile propuse unei analize comparative tehnico-economiee

sunt:

b.2.1) Conducta de distributie realizata din polietilena de inalta densitate PE100HD,
SDR17,PN10
b.2.2)Conducta de distributie realizata din otel
b2.1)
Avantaje

Oezavantaje

Avantaje

1. etanseitate perfecta
2. rugozitatea mult mai redusa
3. Usurinta si implicit viteza de
executie sunt un factor demn de
luat in calcul
4. Sunt foarte usoare, de lungime
mare (diametrii pana in 110 mm se
pot Iivra in colac iar diametrii peste
110 mm in bare de lungime 8-1012m) implicit asigura 0 mare
productivitate la executie scurtand
substantial timpul de disconfort al
populatiei pe timpul de desfasurare
a lucrarilor de executie
5. sunt mult mai ieftine la
diamerele folosite in mediul rural
6. necesita transport pe distante
scurte deoarece se fabrica si in
tara deci necesita cheltuieli de
transport mai reduse decat
conductele din otel.
7. rezista la presiuni de peste 10
bart

1. sunt fragile la
transport si
manipulare,
necesita
respectarea cu
strictete a
recomandarilor
furnizorilor.
2. necesita 0
mare atentie la
compactarea
zonei conductei.
3. au coeficient
de dilatatie
relativ mare
4. sensibilitate la
raze ultraviolete

1.Nu sunt
fragile la
compactare in
zona
conductei
2. sunt foarte
rezistente

b2.2)
Dezavantaje
1. sunt mult mai grele si
necesita utilaje masive pentru
transport si manipulare.
2. au 0 lungime mica,
necesitand un numar mare de
suduri.
3. sunt corozive si au 0 durata
de viata mult mai mica.
4. sunt foarte scumpe
5. rugozitatea tubului, adica
prezenta imperfectiunilor
datorate naturii materialului in
partea interna a tubului, care
genereaza 0 pierdere de
sarcina si deci 0 diminuare a
debitului.
6. rigiditate
7. oxidarea puternica ~i riscul
de infundare prin depuneri
minerale, indeosebi calcar.
8. se pot forma ferobacterii
care obtureaza tevile

b.3) Scenariul recomandat de catre elaborator:
1. Pentru sistemul de canalizare
Avand in vedere eoncluziile analizarii scenariilor pentru extinderea sistemul de eanalizare
al comunei Socodor, propunem pentru investitia prezenta scenariile b.1.4 combinat cu b.1.7
care cuprinde:
- exeeutarea sistemului de canalizare menajera in comuna Soc or, avi tional, cu
tevi din PVC SOR34 (SNS) eu diametrul Dn=250 mm. Acolo ~ .. ', antele \er
ului, prin
adoptarea pantelor hidraulice due la adancimi man se vor im ~~
~ tii d', po
are de
(j
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linie automatizate in functie de nivelele de apa uzata din bazinul de retentie; pompele vor f cu
convertizor de frecventa pentru ca functionarea lor sa se supra puna perfect peste debitele de
moment astfel incat consumul de energie electrica sa fie cat mai rational sl prin automatizarea
functionarii convertizorului de frecventa. Conducta de refulare s-a prevazut din polietilena PE
100 HO, SOR17 cu diametrul de 90 mm.
In plus se vor prevedea in investitie fondurile necesare st pentru racordarea tuturor
caselor pana la limita de proprietate.
Canalele principale se vor amplasa pe partea opusa aniplasamentului retelelor de apa
potabila. (b.1.7).
2. Pentru sistemul de alimentare cu apa
Comparand scenariile tehnico-econornice alese pentru prezentul studiu, s-a ajuns la
concluzia ca cea mai potrivita solutie pentru extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare
cu apa in comuna Socodor, este urmatoarea:
Sursa de apa 0 reprezinta sistemul existent. Conductele de distributie proiectate vor
distribui apa spre consumatori. Acestea se vor executa din polietilena de ina Ita densitate
PE100HO, SOR17, PN10. Oeasemenea, pentru asigurarea calitatii apei la consumatori conform
Legii 458/2002 completata cu Legea 311/2004, se propune realizarea unei statii de tratare +
laborator chimie/microbiologie.

\,~y

b.4) Avantajele scenariului recomandat
Sistemul de canalizare
Sistem de canalizare gravitationala, cu amplasarea colectoarelor si a conductelor de
refulare in acelasi sant (la distanta insa atat pe verticala cat si pe orizontala), pe partea opusa
amplasamentului retelei de apa potabila, unde este posibil.
Strazile prop use pentru canalizarea gravitationala au pante naturale care permit
realizarea vitezelor de autocuratire. Un sistem gravitational bine proiectat este cel mai avantajos
sistem de canalizare.
Avantajele amplasarii conductelor de canalizare pe partea opusa retelelor de apa are
urmatoarele avantaje:
- asigura distanta de protectie fata de conducta de apa
- permite amplasarea canalelor in zona verde sau in trotuar (in cazul trotuarelor largi)
- permite racordari ulterioare executiei canalului, pe partea respectiva, fara desfaceri de asfalt
- in caz de reabilitare carosabil nu prezinta disconfort pentru executia drumului si nu reclama
ridicarea capacelor la noul nivel al carosabilului.
Sistemul de alimentare cu apa
Ava ntaju I principal pentru optarea realizarii conductelor din PE in fata celor din otel este
pretul de cost al investitiei.
Deasemenea, tevile din polietilena au rugozitate mult mai mica decat tevile din otel astfel
incat pierderile de sarcini sunt mult inferioare pierderilor din tevile de otel ceea ce duce in mod
evident la consumuri de energie electrica pentru asigurarea presiunii la debitele cerute la
consumatori mai mici;
- Rugozitatea la tevile din otel creste, in timp ce la tevile din polietilena ramane
constanta;
- Tevile din polietilena se comporta net superior la loviturile de berbec din sistem
atenuandu-o semnificativ;
- Tevile din polletllena au 0 durata de viata mult rnai mare decat teviJe din otel
(minimum 50 ani garantati de producatori fata de cca. 30 ani cele din otel ;
- Tevile din otel necesita hidroizolatie, lucrari costisitoare,
ete'
ase i executie si
cu 0 productivitate mica, cu prelungirea sensibila a duratei de pu
unct
e p cand tevile
din polietilena nu necesita hidroizolatie. Deasemenea, timpul
te ult
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c). Oescrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz;
c.1) Sistem de canalizare in comuna Socodor si racorduri pana la Ilmlta de proprietate
c.1.1) Oescriere constructiva
Scenartul propus prevede colectoare de ape uzate gravitationale inclusiv conducte sub
. presiune aferente statiilor de pornpare ape uzate in constructie subterana, pe toate strazile din
comuna Socodor.
La baza alegerii solutiei pentru realizarea extinderii canalizarii centralizate au stat
urmatoarele date:
~tema de proiectare;
- aspectul topografic al sistemului stradal al localitatilor
- amplasamentul localitatilor de-a lungul drumurilor si a raurilor
- cerinta reducerii efortului financiar la minimul posibil;
- cheltuieli de exploatare cat mai reduse;
• pret de cost redus pentru metrul cub de apa uzata colectata, transportata si epurata.

\,...i...

Amplasarea retelelor de canalizare se va face pe partea opus a amplasamentului
retelelor de apa extinse sau existente pe strazile comunei Socodor. Prin proiect au fost
prevazute sondaje pentru depistarea retelelor subterane existente (gaz, fibra optica, retele de
distributie, etc.),
- colectoare graviltatl
ationa e rearIzate d'In PVC , SN8, compacte, 0n=250 mm Lto tal=1651m:
Extindere retele de canalizare menajera

Ramura
C1 =
C2=
C3=
C4=

TOTAL:

Conducte canalizare
gravitatlonala
PVC 250mm
247
671

Conducte de refulare aferente
statiilor de pompare
PE90mm
0
0

185
548

60
0
60

1651

- racorduri gospodarii pana la limita de proprietate (inclusiv caminul de racord) - 23 buc:
- carnine de vizitare si intersectie din material PP, On = 1000 si 600 mm, 49 buc:
- On= 1000 - 2 buc
- On= 600 - 47 buc
- statie de pompare apa uzata tip cheson cu diametrul interior:
- Oi= 2,Om; Hi=6,5 m - 1 buc
- conducta de refulare aferenta statiilor de pompare:
- SP1 - 60 m - PE 100 HD SDR17 Dn= 90 mm
Retele
Sistemul de colectare se va realiza gravitational iar apele colectate vor fi pompate spre
statia de epurare existenta.
Colectoarele gravitationale se vor realiza din tuburi PVC imbinate cu inele din cauciuc
ceea ce Ie confera 0 etanseitate deosebita. Se vor folosi tuburi PVC SOR34 (SNS) (compacte)
conform SR EN 1401 cu diametrul Dn=250mm, iar lungimea tuburilor va fi de 5 - 6m pentru
fiecare tub; conductele PVC se vor proteja cu nisip cu min 15 cm acoperire pe toate partile;
acolo unde pantele terenului, prin adoptarea pantelor hidraulice care la debitele calculate
asigura autocuratire, duc la adancimi mari se vor implementa statii
pare de linie
automatizate in functie de nivelele de apa uzata din bazinul
vor fi cu
convertizor de frecventa pentru ca functionarea lor sa se sup
de
moment astfel incat consumul de energie electrica sa fie cat
inel
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din cauciuc pentru ca imbinarea sa fie facuta usor si ingrijit se va folosi un lubrifiant. Pentru
eliminarea riscurilor, prin proiect s-au prevazut pante de montaj corespunzatoare, conductele
.fiind rezemate pe toata lungimea generatoarei. In acest sens executantul trebuie sa execute
. gropi de mufa in dreptul acestora in mod obligatoriu. Zona conductei se va compacta numai cu
mal de mana pana la un grad de compactare de 98%. Numai realizarea acestei faze de lucrari
. asigura 0 rezistenta si stabilitate ceruta pentru canalizarile din tuburi din PVC. Aceasta cerinta a
fost subliniata deoarece este totalmente ignorata in general, de constructori, dar este secretul
functionarii in bune conditii a retelelor. In caz contrar, neavand asigurata 0 presiune pasiva in
. "buzunare", la incarcarea cu pamantul de umplutura deasupra, tuburile se ovalizeaza, isi pierd
etanseitatea si se introduc tensiuni care prin oboseala duc la ruperea tuburilor.
Conducta de refulare se va executa din teava din polietilena PE 100 - HD cu diametrul de
90 mm. Este interzis a se rula conducte livrate in bare in colacL Conductele se vor realiza din
bare rectilinii de maximum 18m lungime. Conductele de refulare se vor poza pe un pat de nisip
de 10 cm grosime. Imbinarile se vor realiza prin sudura cu electrofuziune deoarece sudura cap
la cap produce bavuri interioare care pot produce obstacole ce duc la infundari greu de
depistat.
Pentru a se asigura transportul apelor uzate menajere colectate gravitational, a fost
necesara implementarea unei statii de pomapre ape uzate.
Acoperirea minima a canalelor, mai ales a celor sub carosabil, va fi de 1,5m. In cazul in
care se modernizeaza drumurile in care sunt amplasate canale, chiar si daca pentru fundatia
viitorului drum se sapa chiar 1 m tot mai ramine acoperirea minima ceruta de fabricantii de tevi
PVC si polietilena pentru ca utilajele grele terasiere sa nu pericliteze rezistenta tuburilor. Aceste
adancimi fund mal mari decat adancimea de inghet acopera si aceasta cerinta tehnologica a
canalelor si conductelor de refulare.
Pe retea se prevad camlne de vizitare la toate intersectiile,
schimbarl de directie or; de
'J
panta. In aliniament carninele se vor amplasa la distan,a de max. 60 m, conform NP 133-2013.
Caminele sau prevazut din PP (polipropilena). Marele avantaj al acestor carnine din
material plastic este ca sunt etanse si se monteaza extrem de usor. Nu necesita utilaje de
ridicat cum este cazulla caminele din beton.
Caminele s-au prevazut din PP (polipropilena); imbinarile partilor componente (baza
camin, camera de lucru al caminului, din teava PP (polipropilena) corugat, piesa telescop care
permite cu usurinta aducerea la cota terenului a capacelor) se face tot cu inele din cauciuc
special, rezistent la coroziunea datorata agentilor corozivi din apele uzate - hidrogen sulfurat,
etc. Caminele vor fi acoperite cu capace din material compozit cu inchidere antifurt si vor fi
carosabife (40to).
Caminul de vizitare se aseaza pe un strat de nisip compactat de 15 cm grosime. La
asamblarea elementelor de camin se folosesc garnituri pentru etanseizare. Garnitura se
potriveste pe cepul elementului de camin (baza sau elemente drepte) si se fixeaza prin tragerea
din cateva puncte. Se centreaza elementul urmator (element drept, con excentric) si se
ansambleaza.
Racordarea tuburilor din PVC la baza caminutui se face cu garnituri. Garnitura se
preseaza in golul bazel. Capatul tubului care urmeaza a se monta in camin se lubrifiaza ~i se
introduce in baza. Garnitura se acomodeaza cu abaterile ~i asigura 0 imbinare perfecta.
Dupa realizarea racordarilor la retea, se procedeaza ta umplerea grapii. Umplutura se
reahzeaza in straturi de maximum 15 cm grosime, pe tot conturul, compactarea realizandu-se
pe fiecare strat. Gradul minim de compactare al umpluturii care inglobeaza caminul de vizitare
trebuie sa fi de 100%. Umplutura nu va contine fragmente mai mari de 20 mm. Rama capacului
carosabil se va sprijini pe un inel din beton armat prefabricat (executat conform
....--. cerintelor STAS
2448). Sectiunea transversala a inelului de beton va avea 0 configuratie c re p
ite 0 distanta
de cca 5-7 cm intre inelul din beton si capatul superior al tubului ve . .,' I ca
ulu pentru a
evita transmiterea sarcinilor din circulatie la baza caminului. Zo ~"'\\. .'.
ire l in lului din
beton armat se va compacta la un grad de compactare de 100%
u
A
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Subtraversari
S-a prevazut 0 subtraversare pe sub drumul national ON79A, cu conducta PVC On=250
mm in tub de protectie din OL On=406,4 mm si L=21 ml
Traversarea drumurilor asfaltate si a vailor, se va realiza subteran prin foraj orizontal
. dirijat. Conducta de transport apa uzata se va introduce intr-o teava de protectie care va avea
diametrul conductei de transport apa uzata (0) +100 astfel incat in caz de nevoie conducta de
transport sa poata fi inlocuita.
Subtraversare CF
Subtraversarea CF se va realiza prin foraj orizontal dirijat pentru conducta din PVC
On=250mm, in tub de proterctie din OL cu On=406,4mm si L=22 ml.
Conducta de transport apa uzata se va introduce intr-o teava de protectie care va avea
diametrul conductei de transport apa uzata (0) +100 astfel incat in caz de nevoie conducta de
transport sa poata fi inlocuita.
Racorduri de canal la imobile
Prin proiect s-a prevazut si racordarea imobilelor din localitate la canalul stradal
proiectat. Racordurile se vor executa cu pante de 1-4%, din tevi PVC SDR34 (SN8), 0=160mm.
In dreptul gospodariilor care se racordeaza, la limita de proprietate, s-a prevazut cate un camin
de racordare, din PVC, 0
315mm, cu baza caminului pentru D=160mm, cu 0 intrare sl 0
iesire.
Prin realizarea racordurilor se definitiveaza interventiile de desfacere a trotuarelor si a
carosabilului strazilor si se evita interventii individuale si neprofesionale pentru racordari
ulterioare.
Racordurile caselor se vor realiza acolo unde este posibil in caminele de vizitare, iar intre
acestea, direct pe tub prin prevederea solutiei celei mai ieftine, de ramificatie PVC la 45° de
250/160mm.
- racorduri gospodarii pana la limita de proprietate - 23 buc

=

Statii de pompare
Statia de pompare de linie va fi tip cheson din beton armat, carosabila, cu diametrul
interior de 2m. Adancimea statiei de pompare va fi stabilita din cumularea adancimilor canalelor
colectoare rezultate din profilele longitudinale si a adancimii necesare a bazinului de retentie al
statiei de pompare ce rezulta din volumul necesar pentru circa 7 - 8 minute de acumulare la Qu
orar max al tronsoanelor deservite. Pentru accesul mai usor si mai curat la instalatiile hidraulice
al statiel de pompare langa aceasta se va monta un camin de vane cu diametrul interior
Oi=1,5m.
- statia de pompare apa uzata tip chason cu diametrul interior:
~ Di= 2,Om; Hi=6,5 m - 1 buc:
Treptele caminelor si chesoanelor vor fi antialunecare laterala si protejate cu polietilena
cu profile antiderapante (ct. STAS 2448 paragraf 2.4.11.1 respectiv 2.4.11.2)
- Treptele vor fi confectionata din OL beton 020mm imbracat in polietilena antiderapanta;
- Treptele vor fi dispuse pe doua randuri verticale (asezate altemativ la chesoane) avand
urmatoarele dimensiuni:
- latimea (paralel cu zidul)
20cm;
- inaltimea (perpendicular pe zid)
15cm;
- distanta intre trepte
30cm;
- distanta intre cele doua randuri de trepte 5cm;
- Pentru evitarea alunecarii piciorului in dreapta sau stanga, latimea treptei (cea par lei cu zidul20cm), va fi mai joasa fata de inaltimea treptei (cea perpendicular
e ' 15c ) cu 3cm
(conform detaliu din partea desenata) .
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c.1.2) Descrierea functionala.
Functionalitatea sistemului va fi urmatoarea: apa uzata din gospodarii va ajunge prin
.intermediul caminului de racordare si a canalului de racordare .din PVC cu D=160mm in
. colectorul principal paralel cu frontul de case. Apa ajunsa in colector va fi transportat sub efectul
. gravitatiei pana in primul camin de pe reteaua existente sau pana in bazinul de retentie a statiei
.de pompare ape uzate din aval.: Apa se colecteaza pana se ajunge la nivelul de pornire al
pompei de ape uzate cu tocator. Prin intermediul pompei, suspensiile plutitoare si cele grosiere
vor fi tocate marunt astfeI incat se inlatura riscul infundarii conductei de refulare. Prin
intermediul conductei de refulare din polietilena apa uzata se transporta pana la urmatorul
camin gravitational amplasat fie la cumpana apelor fie chiar langa statia de pompare dar cu
radierul mai ridicat decat radierul ultimului camin din amontele statiei de pompare. De aici apa
ajunge in final in bazinul de omogenizare unde se realizeaza 0 compensare a debitelor si 0
egalizare a incarcarilor in Ca05, suspensii, azot amoniacal, fosfor, etc. putand asigura un
influent constant ca debit si relativ ca si concentratii ale incarcarilor.
Colectoarele principale cat sl cele secundare vor fi realizate, cu pante diferite, cu
mentiunea ca este imperios necesar sa asiguram, macar 0 data pe zi la Qu orar max viteza de
autocuratire adica minim minimorum 0.7 rn/s. Avand in vedere aspectul profilului longitudinal al
traseelor in multe puncte coborate ale profUului se vor prevedea statii de pompare care vor
asigura, prin pompare in punctele inalte (cumpana apelor) continuitatea fluxului apei spre statia
de epurare existenta.
La colectoare se prevad racordurile gospodariilor, acolo unde este posibil in caminele de
interventie, iar intre acestea direct pe tub prin prevederea solutiei celei mai ieftine, prin
ramificatie 200/160x45°.
Caminele vor fi toate carosabile. Golurile de acces vor fi inchise cu capace din material
compozit rezistente la sarcini din trafic de 40 to sl vor fi prevazute cu dispozitive antifurt.
Fluxul tehnologic propus, tinand cont de cele de rnai sus, pentru cornuna Socodar este
urmatorul:
- colectoare gravitationale realizate din PVC, SN8, compacts, Dn=250mm Ltotal=1651m:
- racorduri gospodarii pana la limita de proprietate (inclusiv caminul de racord) - 23 buc:
- carnine de vizitare si intersectie din material PP, On = 1000 sl 600 mm, 49 buc
~On= 1000 - 2 buc
- On= 600 - 47 buc
- statie de pompare apa uzata tip cheson cu diametrul interior:
- Di= 2,Om; Hi=6,5 m - 1 buc
\......
_;",.;
- conducta de refulare aferenta statiilor de pompare:
- SP1- 60 m - PE 100 HD SDR17 Dn= 90 mm
Canalele vor f dotate cu 0 statie de pompare de linie pentru a putea trece apele uzate
peste cumpana apelor reliefate in profilul longitudinal elaborat pe baza ridicarilor topografice in
sistem national stereo 70.
c.1.3) Oescrierea tehnologica.
Conductele din PVC se vor poza obligatoriu pe un pat de nisip de 15 cm grosime, asa
numita "hamuca" (ramasite in urma procesului de spalare al nisipului de rau) este strict
interzisa. Materiatul de umplutura din jurul conductei de PVC !?i stratul de acoperire se va
reatiza cu nisip nespalat de rau, granulatie 1-3 mm (conform instructlunllor fumizarului).
Compactarea materialului de urnplutura se va face la un grad de compactare (indesare) de
minim 98% pentru a se asigura stabilitatea conductei. Imprastierea si compactarea umpluturii
deasupra conductei, pe 1 m se va realiza in mod OBLIGATORIU numai manual. De la acest
nivel se poate compacta mecanic. Pana la acoperirea de 1m imprastierea se va realiza manual
cu lopata iar compactarea se va face cu maiul de mana. Compactarea c mao I de ana se va
realiza de 2 muncitori asezati fata in fata si vor realiza
n i aceeasi
sectiune transversala.
..,ReHbilftare si extiruI@e $IMam de allmentare co spa si e:dindere *slem de canalizare menajere fn comune Sococor. Judetut Arad"
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Se va avea grija ca tuburile sa se sprijine pe un arc de cerc corespunzator la un unghi la
centrul sectiunii transversale a tubului de 90 grade si pe toata lungimea generatoarei. In acest
. scop in dreptul fiecarei mufe de imbinare se va sapa 0 groapa de mufa.
Imbinarile se vor realiza cu inele din cauciuc special, rezistent la substantele din apele
. uzate si la imbatrinire. La imbinari se va folosi in mod obJigatoriu unguentul recomandat de
fabricantul tevilor. Nefolosirea lui poate produce defectiuni ale inelelor de cauciuc cu consecinte
grave: infiltratii si exfiltratii- dupa caz.
Sub inelele din beton armat ale caminelor se va reallza 0 perna de balast foarte bine
compactat - 100% grad de compactare pentru a impiedica tasarile inelului sub efectul traficului.
Toate elementele caminelor se vor imbina tot prin intermediul unor inele din cauciuc. Capacele
vor fi din material compozit, cu dispozitiv antifurt.
Statia de pompare de linie se va realiza din beton, cu Di=2 m cu capace din material
compozit carosabile. Adancimea statiei de pompare va rezulta din cumularea adancimilor
canalelor colectoare rezultate din profilele longitudinale si a adancimii necesare a bazinului de
retentie al statiei de pompare rezultate din volumul necesar pentru circa 8 min de acumulare la
Qu orar max al tronsoanelor deservite.
Statia de pompare va fi dotata cu 2 electropompe submersibile, avand debitele
acoperitoare pentru debitele calculate pentru tronsoanele aferente respectivei statii de
pompare. Inaltimile de pompare s-au calculat pentru acoperirea diferentelor de nivel intre
pompe si viitoarea cumpana a apelor pe traseul colectoarelor spre statia de epurare (existenta)
la care s-au adaugat pierderile de sarcina longitudinale si locale plus adancimea nivelului minim
al apei in bazinul de retentie. Statia de pompare ape uzate va asigura 0 inaltime de pompare
minima pentru a transporta apa in canalizarea gravitationala urmatoare si pentru a putea
functiona tot timpul economicos din punct de vedere al consumului de energie electrica.
Pompele vor fi automatizate in functie de nivelele de apa din bazinul de retentie. Pompele si
instalatiile electrice ale pompelor vor fi toate antiex. Statia de pompare va fi prevazuta cu 0
galeata speciala de retinere a corpurilor plutitoare mari astfe I incat va fi inlaturata posibilitatea
colmatarii retelelor. Astfel exploatarea va f mai putin costisitoare.
Prin pompare, pe conducta de refulare a statiei de pompare apa uzara se va realiza 0
viteza de autocuratire, tinand cont de recomandarea normativului pentru canalizari sub
presiune, sa se realizeze 0 viteza mai mare de 0,7 m/sec. Aceasta viteza va asigura,
mentinandu-se 0 durata mai mare decat timpul necesar pentru golirea totala a conductei de
refulare, curatarea conductei inlaturand riscul aparitiei fermentarii anaerobe a apei din conducta.
La instalatiile hidraulice ale statiei de pompare s-a prevazut un stut pentru racordarea unui
compresor mobil. Tot la instalatiile hidraulice s-a prevazut cate un robinet de golire pentru
fiecare conducta de refulare.
T abloul electric al statiei de pompare se prevede incastrat intr-un soclu de beton si va fi
protejat de 0 cutie metalica prevazuta cu usa cu Jacat, fiind astfe I protejat de intemperii si de
accesul persoanelor neautorizate la tabloul electric. Tabloul de automatizare a fost astfel
conceput ca in caz de avarie prelungita la alimentarea cu energie electrica a statiei de pompare
sa se poata interveni cu un grup generator portabil, pentru a se asigura functionarea statiei.
Canalizarea se va amplasa pe toata trama stradala a localitatii in acostamentul
drumurilor sau in zona verde.
c.2)

Reabilitarea

si extinderea

sistemului

de alimentare

cu apa in comuna Socodor

c.2.1) Descriere constructiva
1. Reteaua de distributie pentru com una Socodor
Conducta de distributie s-a dlmensionat pentru etapa de pers
e~e~uta. din polietilena de inalta densitate PE100HD, SDR17, v.(),-U,,,,
distributie este de'.
~ ~\.\~i\ SOc"!~
A) lungimea total pentru retele extlnse este de 2343 • 0
~
01'
- conducta PE-HO On 110mm • 1345 m
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- conducta PE-HO On 63mm • 998 m
Extindere retele de alimentare cu apa
Ramura
PE63mm,
PE 110mm
,0
01
665
02
03
D4
05
06
TOTAL1:
TOTAL:

B) lungimea total pentru
~conducta PE-HO
- conducta PE-HO
- conducta PE-HO

0
240
550
150
58
998

680
0
0
0
0
1345
2343

retele reabilitate este de 4049m:
On 110mm - 834 m
On 125mm • 1090 m
On 160mm - 2125 m

Reabilitare retele de alimentare cu apa
PE 110mm
PE 160mm
Ramura
PE 125mm
R1
0
896
0
R2
834
0
0
R3
194
0
0
R4
0
2125
0
TOTAL1:
834
1090
2125
4049
TOTAL:

~t/

Conducta de distributie se va poza ingropat, sub adancimea minima de inghet.
Conductele de polietilena se vor poza pe un strat de nisip de 10 cm grosime sl se vor acoperi cu
un strat de nisip tot de 10 cm fata de generatoarea superioara. Stratul de nisip va fi compactat
corespunzator (grad compactare de 98%). Peste stratul de nisip se va asterne materialul
rezultat din sapatura, sau balast pana la umplerea complecta a santului, care se va aduce de
asemenea la un grad de compactare de 98%~100%.
Imbinarea intre conducte si armaturi se executa prin fJanse sau prin filet, dupa tipul
armaturii utilizate. Filetul tevilor va corespunde prevederilor STAS 402 si trebuie sa permita
insurubarea pieselor cu mana pana la cel putin jumatate si cel mult trei sferturi din lungimea
filetului piesei.
Etansarea imbinarilor prin filet se va face conform solutiilor de etansare omologate,
etansarea imbinarilor prin flanse, se face cu garnituri. Garniturile imbinarilor prin fJanse nu vor
obtura sectiunea de trecere a tevii, dar periferia garniturii va ajunge la suruburile flansei.
Conductele se vor poza serpuit, pentru evitarea contractiilor ~i dilatarilor datorita variatilor
de temperatura, aceasta pozare preluand dilatarile ce apar in conducte.
Pentru recunoasterea conductei de distributie din PE-HD se va monta in santul de
pozare 0 banda de avertizare deasupra conductei la cca. 0,5 m de aceasta, inscriptionata
corespunzator "Atentie conducta apa". Pe conducta din plastic se va monta un fir metalic
insotitor.
Pozitia in plan ~i cote Ie de pozare se vor marca prin placi indicatoare, montate pe
elementele de constructie existente in zona, in locuri vizibile ~i pe cat posibil aparate de efecte
distructive.
La terminarea lucrarilor toate strazile si zonele afect
starea lor initiala .
.Reab~lftare
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2. Bransamente la imobile
Prin proiect s-au prevazut bransamente pentru gospodariile de pe traseul retelei de
distributie extinsa din comuna.
Pe conducta de distributie se prevede cate un colier de bransare prin electrofuziune, cu
diametrul . 160/50, 110/32, 125/25, 110/25, 63/25 mm, pentru fiecare gospodarie in parte.
Fiecare bransament va fi prevazut cu robinet de concesie, camin de bransament complet
echipat (inclusiv apometru) si dop de capat, amplasat la limita de proprietate, care se va
indeparta in momentul in care se va realiza bransamentul la instalatiile interioare din gospodarie
sau din institutia publica.
Numar total bransamente - extindere - 27 bucati.
- rebilitare - 87 bucati.
3. Noduri de intersectie
La intersectiile de retele se vor prevedea vane de linie (de inchidere) montate ingropat pe
masive de rezemare din beton, acestea se folosesc pentru izolarea tronsonului de conducta ce
trebuie remediat in cazuri de avarie. Toate armaturile vor fi localizate prin marcare cu placi
indicatoare rezistente la intemperii.
Toate vanele, axele ~i rotlle de manevra vor fi pozitionate tntr-un mod care sa permita
accesul cu u~urinta al personalului de operare. Va fi posibila indepartarea, inlocuirea sau
reconditionarea scaunelor pana sau a garniturilor, care vor fi accesibile fara indepartarea vanei
de conducte.
Pentru vanele cu montaj ingropat se vor folosi tije extensibile si cutii de protectie la
nivelul solului.
Tijele de manevra trebuie sa fie extensibile astfel incat sa permite ajustarea adancimii de
la vana ingropata pana la nivelul solului.
Capacul de protectie al tijei de manevra va fi realizat din material compozitlfonta si
incastrat intr-o placa de beton de minim 40 x 40 cm, prevazut cu guler pentru asfaltare.
Mecanismele de comanda ale tuturor vanelor vor fi realizate astfel lncat sa poata fi
deschise si inchise de un singur om la 0 presiune cu 15% mai mare decat presiunea de operare
maxima specificata. Orice mecanism va fi astfel proiectat tncat sa permita operarea manuala in
timp uti! si sa nu depaseasca 0 forta de tragere solicitata de 250N.
Toate rotile de manevra vor fi asamblate sa se invarteasca in sensuI acelor ceasomicului
pentru a inch ide vanele. Directia rotirii, pentru deschidere si inchidere va fi indicata pe roata de
manevra.
Vanele vor fi operate in siguranta in concordanta cu proprietatile intregului sistem.
Vanele ingropate vor fi protejate cu folie termocontractila.
Numar total vane ingropate - extindere - 11 bucati.
- rebilitare - 16 bucati.

4. Hidrantii
Conform normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de
stingere a incendiilor - indicativ NP 133/2013 NP 086-05, normativ P 66-2001 si a Ghid de
proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural,
indicativ GP 106-04 prin proiect s-au prevazut:
- 13 hidranti supraterani pe conductele extinse
- 22 hidranti supraterani pe conductele reabilitate
- 13 hidranti supraterani pe conductele existente
Hidrantll de incendiu exteriori se rnonteaza in spatille verzi ale ansamblurilor de locuinte
(re,ele de serviciu) si se fixeaza in blocuri de beton.
Pozitia hidrantilor
de incendiu exteriori se rnarcheaza prin'
. to re c f. S
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S-au prevazut 9 subtraversari de drumuri asfaltate si vai, (0 subtraversare ON79A, 6
subtraversari de strazi asfaltate si 2 subtraversari de vale).
Traversarea drumurilor asfaltate si a vailor, se va realiza subteran prin foraj orizontal
dirijat. Conducta de transport apa potabila se va introduce intr-o teava de protectie care va avea
diametrul conductei de transport apa uzata (0) +100 astfel incat in caz de nevoie conducta de
transport sa poata fi inlocuita.
6. Subtraversare CF
Subtraversarea CF se va realiza prin foraj orizontal dirijat pentru conducta din 100HO
SOR17 On=110 mm, in tub de protectie din OL cu On=250mm si L=22 ml.
Conducta de transport apa uzata se va introduce intr-o teava de protectie, astfel incat in
caz de nevoie conducta de transport sa poata fi inlocuita.
7. Statie de tratare a apei Q=40 mc/h + laborator chimie/microbiologie
Conform adresei Nr. 104/23.12.2015, a procesului verbal nr. 41 din 30.03.2016 si a
Buletinului de analiza nr. 280 din 22.03.2016 emise de Oirectia de Sanatate Publica Arad se
solicita luarea de rnasuri urgente de retehnologizare a sistemutui de alimentare cu apa pentru
ca apa distribuita de Gospodaria de apa Socodor sa se incadreza in parametrii de potabilizare
prevazuti in Legea 458/2002. Prin prezentul Studiu de fezabilitate se propune
retehnologizarea Gospodarei de apa prin realizarea unei Statii de tratare + laborator
chimie/microbiologie pentru respectarea parametrilor de potabilizare prevazuti in Legii
458/2002 a intregului sistem de alimentare apa.

\_.,L/

Utilajele statiei de tratare si laboratorul, vor fi prevazute intr-o cladire noua amplasata in
incinta gospodariei de apa existenta, in apropierea rezervorului. Aceasta statie de tratare este
dimensionata pentru tratarea apei pentru intreaga comuna.
Constructia statiei de tratare:
Amplasament si regim de inaltime:
Constructia care adaposteste statia de tratare sl laboratorul, are regim de inaltime P.
Dimensiuni in plan ale constructiei
-Iatimea maxima: 9.06 m
- lungimea maxima: 14.76 m
- cladirea are forma dreptunghiulara si va include sl un grup sanitar. Interiorul constructiei va f
compartimentat in functie de cerintele de amplasare a statiei de tratare si a dotarilor de
laborator.
Descrierea structurii de rezistenta
Structura este zidarie portanta, zidarie confinata in sistem celular fiind alcatuita dupa cum
urmeaza:
Infrastructura: sunt fundatii continue sub zidui. Cota de fundare fiind la -1.30 m fata de
cota terenului natural, considerata si cota 0.00. Adancimea de fundare va respecta -1.30 de la
cota terenuJui natural, asigurandu-se incastrarea fundatiilor in stratul de argila nisipoasa
cafeniu-maronie, plastic vartoasa, pe 0 inaltime de minim 20 cm, in zona neadiacenta cuveL La
nivelul trotuarului se va realiza 0 rigola de colectare a apelor meteorice. Fundatiile se vor realiza
din beton, vor fi prevazute la partea inferioara cu centuri din beton - clasa C16/20.
- ciasa de expunere XO - pentru betonul simplu si XC2 (RO) - ,,,,",
.. SO('o
. , .ul am,at
_. \:
- dim. max- a agregatelor 32 mm
0-';"-'
, - '/),
- clasa de cloruri continute max. 0.20
v
- clasa de tasare S2, grad de impermeabilitate P4
- raportul apa/ciment: 0.65, ciment CEM I 32.5,
- armate cu otel 08 37 (5235).
-"vJ]:/. ~sl'):f,..(,)
Suprastructura: structura verticala se va realiza din zidan VI, onfinata in si em el lar,
Conform CR6/2006 si conform capitolului 8 din P100/2013, stalpisorii din beton arm
.ReabWtaf6'
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din beton C 16/20, cu armaturile stalpisorilor ancorate la centura talpii fundatiilor, cu pereti
portanti exteriori de 38 cm din blocuri ceramice cu goluri verticale, grupa 2S sau BCA (YTOMG).
Rezistenta minima a blocurilor ceramice va fi fb=7,5 n/mmp si se va utiliza mortar minim M5 cu
fm=5 N/mmp. Se interzic blocurile ceramice cu nut si feder.
Betonul proiectat folosit in suprastructura (stalpisori centuri si plansee) are
caracteristicile: .'.
- clasa C16/20, clasa de expunere XC1 (RO)
- dim. max.- a agregatelor 22 mm
- clasa de cloruri continute max. 0.20
- tasarea S2, permeabilitatea P4
- raportul apa/ciment: 0.65, ciment I 32.5,
lar armaturile vor fi cu otel 08 37 (S235) si PC 52 (S335)
Sarpanta: se va realiza din lemn ecarisat de rasinoase tratat antiseptic si ignifug.
Elementele intinse se vor realiza din lemn clasa de calitate (grinzi si capriori), iar cele
com primate se vor realiza din lemn clasa all-a de calitate (popi si talpi). Se irterzice folosirea
lemnului de rasiroase clasa a III-a de calitate. Imbinarile materialului lemnos se vor realiza prin
chertare, iar prinderile cu cuie, scoabe, buloane si eventual elemente meta lice de imbinare,
conform NP 005 - 2003 si NP 064 - 2002. Se va acorda 0 atentie deosebita ancorarii sarpantei
in centura superioara si in elementele structurale - grinzi - prin imbulorare sau cu ancoraje
inglobate in betonul armat al acestora.

Tot pentru statia de tratare e nevoie si de un bazin de reactie de 50 mc.
Bazin de reactie 50 mc cu urmatoarele caracterisitici:

L

---

..-.--.------'

Denumire produs
Rezervor ingropat orizontal

D(mm}

V(mc}

3000

50

l(mm)
7580

Rezervorul contine urmatoarele accesonc
• 1buc gura de vizitare DN 500 mm. H=200 mm .•capac PAFS cu aerisitor
•
1 bue flansa dubJa ON 100 - record distributie consum
•
1 bue flansa dubla ON 100 _. racord distributie mcendiu

Componenta statiei de tratare este urmatoarea:
- Sistem de preclorinare
- Grup de pompare
- Instalatie activare pat catalitic
- Filtru automat cu pat catalitic
- Filtru automat cu pat de carbune
- Sistem de postclorinare
- Bazin de reactie de 50 mc
- laborator chimie/microbiologie
Conform Normativului NP 133, in incinta gospodariei
Generator curent electric, 30 kVA, motorina, trifazat.
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c.2.2) Oescriere functionala
Oistributia apei la consumatori se realizeaza din sistemul proiectat prin bransamente
prevazute pana la limita de proprietate.
Sursa de apa necesara comunei Socodor este asigurata de operatorul microzonal, Uzina
de apa Chisineu Cris. Inainte de a fi inmagazinata in rezervorul existent, apa va f tratata in
statia de tratare nou proiectata dupa care prin intermediul statiei de pompare existente, apa va fi
pompata prin reteaua de distributie spre consumatori.
Reteaua de distributie s-a dimensionat conform GP 106 - 04 la debitul Qorar max +Qie si se
. va executa din polietilena de inalta densitate PE 100 HO 0=110 mm, SDR 17 si va fi echipata
cu 48 hidranti de incendiu conform normativ NP133. Distributia apei la consumatori se
.realizeaza prin pompare.
In intersectii, pe retelele de distributie s-au prevazut vane de sectionare in noduri,
amplasate conform planului de situatie.
Amplasarea retelelor de alimentare cu apa se va face pe partea opusa
amplasamentului retelelor de canalizare.
Statia de tratare este automatizata sl va asigura calitatea apei la consumatori conform
Legii 458/2002 completata cu Legea 311/2004 pentru calitatea apei de baut.
Statia de tratare a apei propusa, realizeaza:
- reducerea concentratiei amoniului
- reducerea concentratiei fierului, manganului
- eliminarea gustului si a mirosurilor neplacute ale apei
- dezinfectia bacteriologica.
c.2.3) Oescriere tehnologica
Reteaua de distributie
Reteaua de distributie va face legatura intre reteaua existenta st reteaua de distributie
proiectata (extinsa) cu bransamente.
Conducta de distributie s-a dimensionat pentru etapa de perspectiva. Aceasta se va
executa din polietilena de inalta densitate PE100HO, SOR17, PN10, lungimea retelei de
distributie este de:
A) lungimea total pentru retele extinse este de 2343m:
- conducta PE..HO On 110mm ..1345 m
- conducta PE·HD On 63mm ..998 m
B) lungimea total pentru retele reabilitate este de 4049m:
- conducta PE..HO On 110mm - 834 m
- conducta PE-HD On 125mm - 1090 m
- conducta PE-HD On 160mm - 2125 m
Reteaua de distributie s-a dimensionat conform GP 106 - 04 la debitul Qorar max +Qie sl se
va executa din polietilena de inalta densitate PE 100 HD D=63 -160 mm, SDR 17 si va fi
echipata cu 48 hidranti de incendiu conform normativ NP133.
Hidranti
Conform normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de
stingere a incendiilor ~indicativ NP 086-05, normativ P 66-2001 sl a normativului NP 133-2013
"Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare a localitatilor" prin proiect s-au prevazut 48 hidranti supraterani:
- 13 hidranti supraterani pe conductele extinse
- 22 hidranti supraterani pe conductele reabilitate
- 13 hidranti supraterani pe conductele existente
Statie de tratare + laborator chimie/microbiologie
Descriere etapelor de tratare a apei
~&abffit8re.sf
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. 1. CLORINARE PRIMARA - scopul principal al acestei etape este de a elimina amoniul, de a
oxida fierul, manganul din apa precum si realizarea dezinfectiei primare .
. 2. ACTIVARE PAT CATALITIC - scopul principal al acestei etape este de a activa materialul
granular din ftltrul automat cu pat filtrant catalitic
3. POMPARE DE PROCES - are ca scop preluarea apei din bazinul de reactie/stocare si
asigurarea presiunii de lucrunecesare in urmatoarele etape de tratare.
4. FILTRARE MULTIMEDIA - scopul acestei este etape este de a obtine 0 apa cu caracteristici
fizlco-chirmce si organoleptice ridicate. Acesta etapa este realizata cu doua filtre multimedia: un
filtru automat cu pat firtrant catalitic si un filtru automat cu pat de carbune activ.
Filtrul automat cu pat filtrant catalitic este destinat retinerii din apa a fierului si
manganului oxidat, precum si a suspensiilor solide care dau turbiditate apei de tipul: nisip, mal,
rugina, etc.
Filtrul cu pat din carbune activ este destinat indepartarii compusilor secundari ai
reactiei cu clorul, indepartarii fierului, substantelor organice si clorului rezidual (nereactionat) din
apa, precum si pentru imbunatatirea culorii, gustului si mirosului apei.
5. POSTCLORINARE - scopul acestei etape este dezinfectia de siguranta a apei prin
introducerea dozei de marcaj de clor (0.5 mg/l clor rezidual) inainte de a fi trimisa in reteaua
publica de distributie. Acest lucru se realizeaza cu ajutorul unei pompe dozatoare proportionale
care introduce clor lichid in apa in functie de valoarea debitului de apa
6. LABORATOR CHIMIE/MICROBIOLOGIE - scopul acestei etape este realizarea analizei
apei tratate pentru asigurarea calitatii ape; la consumatori conform Legii 458/2002 completata
cu Legea 311/2004.
Schema statiei de tratare a apei:

APA BRUTA DIN
SURSA
Sistem de clorinare cu clor lichid
RPG603 I C080 f V1 00
Bazin de reactie
V=50 me

Grup de pompare
Q", 40 mc/h
P 4 bari

=

Instalatie activare pat catalitic:

Filtru automat cu pat catalitic

Pompa spalare filtru

Filtru automat cu pat de carbune

Pompa spalare filtru

APA
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Caracteristici tehnice statie de tratare
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debit:
Nr. ore functionare:
Racord intrare:
Racord iesire
Nurnar de ore functionare
Tip spalare fiftre multimedia
Tip dozare clor (preclorinare)
Tip dozare clor (postclorinare)
Spalare inversa ftltre:

=40 mc/h.
20 h /zi
ON 80
ON 80
24 ore I zi
automat
clor lichid, automat in functie de valoarea debitului
clor lichid, automat in functie de valoarea debitului
grup de pompare suplimentar / apa din reteaua
statiei de tratare

Qmediu

Caracteristici tehnice utilaje statie de tratare
• Sistem de preclorinare
• Grup de pompare
• Instalatie activare pat catalitic
• Filtru automat cu pat catalitic
• Filtru automat cu pat de carbune
• Sistem de postclorinare
• Bazin de reactie 50 mc
• Laborator chimie/microbiologie
SISTEM DE PRECLORINARE CU CLOR LlCHIO
Sistemul de preclorinare este compus din:
- pompa de dozare cu membrana si comanda electronica;
- contor cu impulsuri pentru comanda pompei dozatoare;
- rezervor de stocare din PE pentru solutia de hipoclorit;

Pompa dozatoare - PO

1.,.4",,<

Pompa dozatoare este echipamentul
care asigura dozarea precisa (injectia) a
hipocloritului de sodiu in apa in procesul de postclorinare.
Acesta pompa poate f montata pe un perete sau pe 0 suprafata orizontala (pe vasul de
stocare) prin intermediul suportului special. Conectorii speciali permit modificarea conexiunilor
electrice fara deconectarea pompei. Pompa este echipata cu fitinguri si tuburi pentru aspiratie si
injectie, suruburi de fixare.
Functionarea pompei dozatoare este asigurata de 0 diafragma montata pe piston, care
este pus in actiune de un electromagnet alimentat permanent cu curent. In faza de refulare
pistonul inainteaza, produce 0 presiune in capul pompei (in camera de pompare) cu 0 expulzare
a Iichidului, prin valva de refulare care se deschide. In faza de absorbtie, la sfarsitul impulsului,
arcul readuce pistonul in pozitia initiala, valva de refulare inchizandu-se si deschizandu-se cea
de absorbtie, prin care se reumple camera de pompare.
Caracteristici tehnice:
• Frecventa impulsuri:
• Conexiuni:
• Dimensiune:
• Alimentare:
• Putere:
• Accesorii:

N = 160 imp/min
Tub PE 06x04
240x165x150
220V /50Hz;
P = 12.2 W
injector/sorb solutie, furtune Ie
senzor de nivel

Contor cu impulsuri DN80
~Reabml8'8
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Contorul cu impulsuri este un contor Woltmann orizontal cu garnitura detasabila.
Mecanismul sigilat cu transmisie magnetica si citire directa a rolelor asigura robustetea acestui
contor,
Caracteristici tehnice:
• Debit minim:
• Debit nominal:
• Debit maxim:
• Frecventa impulsuri:
.•
Racord IN/OUT:

Om = 1,2 mc/h
On = 40 mc/h
Qmax = 80 mc/h
1 imp / 100 litri
Flansa DN80

Vas stocare hipoclorit
Vasul stocare hipoclorit este un recipient din polietilena care are 0 constructie speciala
perfect adaptata la montarea unei pompe dozatoare.
Caracteristici tehnice:
•
•

V = 100 litri
0500 x 680 mm

Volum:
Dimensiuni

GRUP DE POMPARE CU DOUA POMPE ORIZONTALE

Caracteristici tehnice pentru grup pompare:
Debit grup: 2 x 40 mc I h
Inaltime de pompare: 40 meA
putere instalata: 2 x 9,2 kW
alimentare: 380 VI 50 Hz
doua pompe multietajate orizontale montate pe sasiu metalic
echipate cu valve de sens pe aspiratia fiecarei pompe;
echipate cu robineti de izolare pe aspiratia si refularea fiecarei pompe;
echipate cu tablou comanda si automatizare, presostat si manometru;

Caracteristici tab/ou comanda si control;
clasa de izolatie IP 54;
intrerupator general de siguranta;
comanda pompelor se realizeaza prin intermediul presostatelor
comanda pompelor este tip "incrucisat"
indicatori luminosi pentru functionarea fiecarei pompe;
selectarea pentru functionare MANJAUT.
transformator de joasa tensiune pentru comanda externa;
posibilitate conectare contactor de minim (pentru aspiratie);
sigurante fuzibile pentru fiecare pompa;
protectie amperometrica pentru fiecare pompa;
INSTALATIE ACTIVARE PAT CATALITIC
Instalatia de activare pat catalitic este compusa din:
- pompa de dozare cu membrana si comanda electronica;
- contor cu impulsuri pentru comanda pompei dozatoare;
- vas 100 I.

Pompa dozatoare
Pompa dozatoare este echipamentul care asigura dozarea
apa in procesul de activare a patului catalitic.
Aceasta pompa poate fi montata pe un perete sau
stocare) prin intermediul suportului special. Conectorii
..R&abmtete sf extindere eetem de alimentare
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electrice fara deconectarea pompei. Pompa este echipata cu fitinguri si tuburi pentru aspiratie si
injectie, suruburi de fixare.
Functionarea pompei dozatoare este asiqurata de 0 diafragma montata pe piston, care
este pus in actiune de un electromagnet alimentat permanent cu curent. tn faza de refulare
pistonul inainteaza, produce 0 presiune in capul pompei (in camera de pompare) cu 0 expulzare
. a lichidului, prin valva de refutare care se deschide. In faza de absorbtie, la sfarsitul impulsului,
arcul readuce pistonul in pozitia initiala, valva de refulare inchizandu-se si deschizandu-se cea
de absorbtie, prin care se reumple camera de compare.

Caracteristici tehnice:
•
•
•
•
•

Frecventa impulsuri:
Conexiuni:
Dimensiune:
Alimentare:
Tip dozare:

•
•

Putere:
Accesorii:

N = 160 imp/min
Tub PE 06x04
240x165x150
220V 150Hz;
constanta
proportionala 1 x n, n x 1
proportionala 4 - 20 mA
proportionala 1 x c
P = 12.2W
injector/sorb solutie, furtune legatura, cablu electric.

Contor cu impulsuri DN80
Contorul cu impulsuri este un contor Woltmann orizontal cu garnitura detasabila.
Mecanismul sigilat cu transmisie magnetica si citire directa a role lor asigura robustetea acestui
contor.
Caracteristici tehnice:
• Debit minim:
• Debit nominal:
• Debit maxim:
• Frecventa impulsuri:
• Racord IN/OUT:

Om
On

= 1,2 mc/h

= 40 mc/h

Omax = 80 mc/h
1 imp I 100 litri
Flansa DN80

Vas stocare solutie
'~/

Vasul de stocare este un recipient din polietilena care are
adaptata la montarea unei pompe dozatoare.

0

constructie speciala perfect

Caracteristici tehnice:
•
•

V = 100 !itri
0500 x 680 mm

Volum:
Dimensiuni

FIL TRU AUTOMAT CU PAT FIL TRANT CATALITIC
Filtrele automate pentru deferizare cu pyrolusit realizeaza purificarea apei prin trecerea

Informatii generale si dimensionare
Filtrele automate cu pat de PYROLUSITE
manganuluL

sunt destinate eliminarii din apa a fierului si

Corpul filtrului este un recipient realizat din otel carbon protejat ~,nticoroziv la interior cu
un strat de rasina epoxidica de uz alimentar, iar la exterior
I
at
rasin poliuretanica
•
'<- ~,,50('(,
rezlstenta.
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-0'
. '0,
(.;0
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Mediul filtrant este asezat peste 0 placa cu crepine in interiorul recipientului, iar un
. ansamblu format din cinei vane f1utureelectrice asigura controlul functionarii filtrului (sensul de
circulatie a apei in filtru).
.Parametri de operare
Presiune de lueru 2.0 - 6.0 bari
Temperatura de lucru
5 - 40°C
Tensiune alimentare
230Vca - 50Hz
Tensiune de lucru 12V - 50Hz
Timp de contact
2 minute
Caracteristici tehnice
Racorduri
MODEL
INIOUT

Spalare

DN80

DN150

Debit
[m3/h 1
Spalare
Nominal
lnversa
38.39
192

Dimensiuni
[mm]

Diametru
recipient
{mm]

L

B

H

2000

2162

2100

2699

POMPA SPALARE FILTRU

Caracteristici :
- debit 192 mc/h ;
- presiune: 37 mcA (punct de functionare);
- constructie din fonta
- alimentare electrica: 380 Vca;
- putere nominala: 30 Kw;
- grad de protectie IP 55;
FIL TRU AUTOMAT CU CARBUNE ACTIV

U~-<

Informatii generale si dimensionare
Filtrele automate cu pat de carbune activ sunt destinate indepartarii din apa a
substantelor organice, a clorului si pentru a imbunatati gustul, culoarea si mirosul apei.
Procesul de filtrare consta in trecerea apei, de sus in jos, prin trecerea acesteia printr-un
pat filtrant format dintr-un strat de carbune activ asezat peste un strat de nisip selectat.
Procesul de spalare inversa (spalare inversa si clatire). care are ca scop refacerea
eficientei patului filtrant, consta in spalarea inversa a acestuia de jos in sus si indepartarea
impuritatilor retinute.
Initierea procesului de spalare inversa poate fi setata la orice ora, dar numai de max. 2
ori pe zi si/sau la atingerea unei caderi de presiune prestabilite IN/OUT.
Parametri de operare
Presiune de lucru 2.0 - 6.0 bari
Temperatura de lucru
5 - 40°C
Tensiune alimentare
230Vca - 50Hz
Tensiune de lucru 12V - 50Hz
Timp de contact
2 minute
Caracteristici tehnice
Racorduri
MODEL
INIOUT

Spalare

Nominal

DN80

DN150

38.17

..Roabilitate si f;l)Ctindere&islam de aflrneota!8

inversa
76.34

Diametru
recipient
[mm]
1800
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POMPA SPALARE FILTRU CM65~160A
Caracteristici :
- debit: 78 mc/h ,
.- presume: 29 mcA (punct de functionare);
- constructie din fonta
- alimentare electrica: 380 Vca:
. - putere nominala: 9,2 Kw;
- grad de protectie IP 55.
SISTEM DE POSTCLORINARE CU CLOR LlCHIO
Sistemul de postclorinare este compus din:
- pompa de dozare cu membrana si comanda electronica;
- contor cu impulsuri pentru comanda pompei dozatoare;
- rezervor de stocare din PE pentru solutia de hipoclorit;
Pompa dozatoare - PO
Pompa dozatoare este echipamentul care asigura dozarea precisa (injectia) a
hipocloritului de sodiu in apa in procesul de postclorinare.
Acesta pompa poate fi montata pe un perete sau pe 0 suprafata orizontala (pe vasul de
stocare) prin intermediul suportului special. Conectorii speciali permit modificarea conexiunilor
electrice fara deconectarea pompei. Pompa este echipata cu fitinguri si tuburi pentru aspiratie si
injectie, suruburi de fixare.
Functionarea pompei dozatoare este asiqurata de 0 diafragma montata pe piston, care
este pus in actiune de un electromagnet alimentat permanent cu curent. In faza de refulare
pistonul inainteaza, produce 0 presiune in capul pompei (in camera de pompare) cu 0 expulzare
a lichidului, prin valva de refulare care se deschide. In faza de absorbtie, la sfarsitul impulsului,
arcul readuce pistonul in pozitia initiala, valva de refulare inchizandu-se si deschizandu-se cea
de absorbtie, prin care se reumple camera de pompare.
Caracteristici tehnice:
• Frecventa impulsuri:
• Conexiuni:
• Dimensiune:
• Alimentare:
• Putere:
• Accesorii:

. N = 160 imp/min
Tub PE 06x04
240x165x150
220V / 50Hz;
P = 12.2 W
injector/sorb solutie, furtune legatura, cablu electric,
senzor de nivel

Contor cu impulsuri DN80
Contorul cu impulsuri este un contor Woltmann orizontal cu garnitura detasabila.
Mecanismul sigilat cu transmisie magnetica si citire directa a rolelor asigura robustetea acestui
co nto r.
Caracteristici tehnice:
• Debit minim:
• Debit nominal:
• Debit maxim:
• Frecventa impulsuri:
• Racord IN/OUT:

Om = 1,2 mc/h
On

= 40 mc/h

Omax

= 80 mc/h

1 imp / 100 litri
Flansa DN80

Vas stocare hipoclorit
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Vasul stocare hipoclorit este un recipient din polietilena care are
perfect adaptata la montarea unei pompe dozatoare.
Caracteristici tehnice:
• Velum:
• Dimensiuni

0

constructie speciala

V = 100 litri
0500 x 680 mm

Laborator chimie/microbiologie
1. Chimie
- Balanta analitica
- 1 buc.
- Balanta tehnica
-1 buc.
- Distllator
- 1 buc.
- Etuva pentru uscare
-1 buc.
- JAR Test
-1 buc.
- pH - metru de lab.
- 1 buc.
- Conductometru de lab.
- 1 buc.
- Turbidimetru de lab.
-1 buc.
- Agitator magnetic cu incalzire
- 1 buc.
- Frigider de lab.
- 1 buc.
- Spectrofotometru UV-VIS de lab. - 1 buc.
- Baie de nisip electrica
- 1 buc.
- Sistem de filtrare in vid
-1 buc.
- Pompa de vid
- 1 buc.
- Sticlarie
- Reactivi
- Mobilier de laborator
2. Microbiologie
- Incubator - 1 buc.
- Microscop binocular - 1 buc.
- Baie de apa - 1 buc.
- Numarator de colonii - 1 buc.
- Sticlarie
- Reactivi
- Etalonare echipamente

3. Date tehnice ale investitiei
a) Zona de amplasament
Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare menajera ce se vor realiza prin
implementarea prezentului proiect sunt amplasate in intravilanul ~i extravilanul localitatii
Socodor, judetul Arad, pe domeniul public.
Comuna Socodor este situata in partea de vest a Campiei Crisului Alb si se intinde pe 0
suprafata de 11.260 ha. Administrativ, comuna este formata din satul cu acelasi nume, sat
situat la 0 distanta de 48 km fata de municipiul Arad, accesul fiind asigurat pe ON 79.
Vecinii teritoriului:
- la vest, teritoriul administrativ al orasului Chisinau Cris, judetul Arad
- la sud-vest, teritoriul administrativ al comunei Siclau, judetul Arad
-Ia nord-est, teritoriul Ungariei, in zona vamei Varsand

a.1) Conditii fizico-geografice:
GEOMORFOLOGIC - terenul este plan, fiind situat pe terasa superioara a raului Crisul
Alb.

~Rt)abtlltate si e.xtindare slstem de afim~nbJr& co
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de la suprafata, de cca, 250m si este alcatuit din formatiuni lacustre si fluviatile (pleistocen si
holocen) prezentand 0 stratificatie in suprafata de natura incrucisata, tipica formatiunilor din
conurile de dejectie. Cuaternarul este constituit din pietrisuri si bolovanisuri in masa de nisipuri
cu intercalatii de argile si prafuri argiloase.
SE/SMICITATEA
Conform Codului de proiectare seisrnlca partea I-a, Indicativ P.1 00-1/2006, comuna
Socodor se lncadreaza astfel:
•
valoarea de v§rf a acce/erafiei terenului pentru IMR=100 ani -ag= 0,12 g.

•

perioada de control (colt) a spectrulu; de raspuns Tc= 0,7 sec.
Categoria de importanta a obiectivului:

Conform STAS 4273-83, lucrarile de alimentare cu apa si canalizare in mediu rural se
incadreaza in clasa IV de importanta, categoria 4. Adancimea de inghe\ (conform STAS 605477) este de 0,8 rn,

b) Statutul juridic al terenului ce urmeaza sa fie ocupat
Terenurile ce urmeaza sa fie ocupate pentru implementarea
public al cornunel Socodor.

investitiei sunt pe domeniul

c) Situatia ocuparilor definitive
Suprafata totala ocupata temporar va fi de 24990mp.
Suprafata ocupata definitiv va fi de 601mp.
Nr. crt.

Localitate

T eren ocupat
definitiv

Teren ocupat
ternporar

5988 mp

1.

Conducte canalizare si
refulare

-

2.

SP, Carnine, racorduri

69 mp

3.

Coducte de distributie

4.

Statie tratare si laborator
gospodaria de apa

Total

Intravilan Com una
Socodor
Intravilan Comuna
Socodor

19002 mp

Intravilan l?iextravilan
Com una Socodor
Intravilan Com una
Socodor

532 mp

601 mp

Amplasarea

24990 mp

d) Studii de teren
d1) Studii topografice - anexat
d2) Studiu geotehnic - anexat
d3) Date hidrologice

HIDROGEOlOGIC -Amplasamentul se situeaza in localitatea Socodor iar alternanta de
strate permeabile (prafuri nisipoase si nisipuri cu pietris si bolovanis) permite ascensiunea ape;
subterane functie de variatiile regimului precipitatiilor din zona.
Apele de adancime sunt plasate la diferite niveluri, sunt, in general, bogate. au caracter
artezian sau numai ascensional, uneori fiind mineralizate si/sau termale. Ele sunt cantonate in
roci poroase cu granulatie mare, mai putin poroase cu granulatie fina (nisipuri panoniene), in
roci carstificabile
(calcare si dolomite triasice-cretatice),
roci fisurate (caleare, gresil,
conglomerate mezozoice). Nivelul panzei freatice apare la adancimi relativ mici, fiind in stransa
legatura cu regimul pluviometric local -1,5 m.
HIDROlOGIC - Din punct de vedere hidrografic, teritoriul adrnirn trati al comunei
Socodor apartlne bazinului hidrografic al Crisulul Alb, secto
l
Reteaua hidrografica permanenta este fermata de ~'i
Canalul Morilor .
•Reabili18te

si
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Pe teritoriul comunei Socodor lungimea Canalului Morilor este de 9,5 km, canalul fiind
. indiguit pe toata aceasta portlune,
Debitul mediu al Crisului Alb (Ia Chisineu Cris) este de 22A mc/s. Debitul maxim a fost
de 566 mc/s (15~16.06.1974),iar debitul minim de 0,04 mc!s (20.06.1952). Raul Crisul Alb este
indiguit (4-6 m inaltime) pe aproape toata lungimea campiei aluviale.
e) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii,
speciftce domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei cu
recomandareavariantei optime pentru aprobare
La elaborarea studiului de fezabilitate s-au luat in COnsiderareurmatoarele: tema de
proiectare, elaborata de catre beneficiar, populatia actuala, NP 133~2013 "Normativ privind
proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor"
Directiva europeana nr. 98/83, privind calitatea apei potabile, adoptata in Romania prin Legea
nr. 458 din 08/07/2002 privind calitatea ape; potabile, cu modlficarlle ~i cornpletanle ulterioare
(Legea nr. 311/2004, O.G. nr. 11/2010, Legea nr. 124/2010), HG 188/2002 cu modificarile si
completarile ulterioare (H.G. 352/2005 si H.G. 210/2007). Normativul NTPA 013/2002, privind
calitatea apelor de suprafata pentru producerea de apa potabila, Directiva Consiliului nr.
85/337/EEC, modificata prin Directiva Consiliului nr. 97/11/EEC privind evaluarea efectelor
anumitelor proiecte publice ~i private asupra mediului, transpuse in legislatia rornaneasca prin
Legea Mediului nr. 137/1995, republlcata, modiflcata ~i completata prin O.U.G. nr. 91/2002;,
literature de specialitate din ,ara ~i din strainatate, precum ~i Capitolul 22 MEDIU Angajamente asumate de Romania in procesul de negociere pentru aderare la UE,
HG930/2005.

e.1) Caracteristicile principale ale constructiilor
e1.1. Extindere sistem de canalizare in comuna Socodor si racorduri pana la limita de
proprietate
Diametrul prevazut pentru colectoarele gravitationale din localitate este de 250 mm,
acestea se vor realiza din tuburi PVC SDR34 (SN8), imbinate cu inel din cauciuc, pozate in
santuri sapate cu taluz vertical ~i sprijinite cu dulapi metalici de inventar. Lungimea tuburilor va fi
de 5 - 6m pentru fiecare tub. La imbinarea cu inelul din cauciuc pentru ca imbinarea sa fie
facuta usor si ingrijit se va folosi un lubrifiant prescris de fabricantul furnizor al tevilor PVC.
Pentru eliminarea riscurilor, prin proiect s-au prevazut pante de montaj corespunzatoare,
conductele fiind rezemate pe toata lungimea generatoarei. In acest sens executantul trebuie sa
\.,,~~"'" execute gropi de mufa in dreptul acestora in mod obligatoriu. Zona conductei se va compacta
numei cu mai de mana pana la un grad de compactare de 98%. Numai realizarea acestei faze
de lucreri asigura 0 rezistenta si stabilitate ceruta pentru canalizarile din tub uri din PVc. Aceste
cerinte au fost subliniate deoarece sunt totalmente ignorate, in general, de constructori dar este
secretul functionarii in bune conditii a retelelor. In caz contrar, neavand asigurata 0 presiune
pasiva in buzunare, la incarcarea cu pamantul de umplutura deasupra, tuburile se ovallzeaza,
isl pierd etanseitatea si se introduc tensiuni care prin oboseala duc la ruperea tuburilor.
Pentru a se asigura transportul apelor uzate menajere colectate gravitational, a fost
necesara implementarea unei statii de pompare ape uzate.
Gonducta de refulare aferenta acestei statli se va realiza din PE 100 HD SDR 17 cu
diametrul de 90 mm.
~e re,ea se prevad camine de vizitare la toate intersectllle, schimbari de directie ori de
panta. In aliniament carnlnele se vor amplasa la dlstanta de max. 60m, conform NP 133 -2013.
Caminele s-au prevazut din PP.
- colectoare gravitationale realizate din PVC, SN8, compacte, On=250
- racorduri gospodarii pana la Iimita de proprietate (inclusi "'-it~~..~
- camine de vizitare si intersectie din material PP, On = oou'
,
- On=600mm- 47 buc
(.,
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- Dn=1000mm - 2 buc
e1.1.1. Carnine de vizitare si intersectie din PP (polipropilena)
Se prevad camine de vizitare din maxim 60 de m dar obligatoriu in intersectii de strazi si
la schimbari de directie sau panta conform NP 133 - 2013,
Caminele de vizitare asigura controlul functionarii sistemului de canalizare, curatarea si
intretinerea acestuia. Caminele vor fi prevazute cu scari de acces antiderapante realizate cu
respectarea obligatorie a prevederilor STAS, paragraf 2.4.11.1.
Caminele de vizitare sunt realizate din PP, cu montaj ingropat, prevazute cu rama si
capac carosabil din fonta. Pentru realizarea etansarii caminelor, se vor monta gamituri din
cauciuc la fiecare imbinare intre inelele de camino
Caminul de vizitare se aseaza pe un strat de nisip compactat de 15 cm grosime. Dupa
realizarea racordanlor la retea, se procedeaz8 la umplerea gropH. Umplutura se realizeaza in
straturi de maximum 15 cm grosime, pe tot conturul, cu nisip, compactarea reahzandu-se pe
fiecare strat.
Gradul minim de compactare al umpluturii de nisip care inglobeaza carninul de vizitare
trebuie sa fie de 100%. Rarna capacului carosabil se va sprijini pe un inel din beton armat.
Adancimea de pozare a caminelor de vizitare este in functie de adancimea de pozare a
conductelor de canalizare.
Se prevad camine de vizitare cu una sau mai multe intrari si 0 iesire pentru diametrul
prevazut in protect; On=250 mm.
Camin trecere din mase plastice RJ600
cu tub tele~~
51 capac

Rama si capac din material _~
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Di=1000mm

e1.1.2. Racorduri de canalizare gravitationala

~d

Prin proiect s-a prevazut si racordarea imobilelor la canalul stradal proiectat, acestea se
vor amplasa in domeniul public, la limita de proprietate. Racordurile se vor executa cu pante de
1-4%, din tevi PVC SDR34 (SN8), D=160mm. In dreptul gospodariilor care se racordeaza, la
limita de proprietate, s-a prevazut cate un camin de racordare, din PVC, D = 315mm, cu baza
caminului pentru D=160mm, cu 0 intrare si 0 iesire.
Prin realizarea racordurilor se definitiveaza interventiile de desfacere a trotuarelor si a
carosabilului strazilor si se evita interventii individuale si neprofesionale pentru racordari
ulterioare.
Racordurile caselor se vor realiza acolo unde este poslbn in caminele de vizitare, iar intre
acestea, direct pe tub prin prevederea solutiei celei mai ieftine, de ramificatie PVC la 45° de
250/160mm.
e1.1.3. Statii de pompare ape uzate
Canalele vor fi dotate cu 0 statie de pompare de linie pentru a putea trece apele uzate
peste cumpana apelor reliefate in profilul longitudinal elaborat pe baza ridicarilor topografice in
sistem national stereo 70.
Statia de pompare ape uzate se va executa tip cheson din beton armat si prevazuta de
asemenea cu piese de trecere etanse prin peretl.
.~
Statia de pompare va fi dotata cu 1A+1 R pompe, prevazute cu cdnve
oar de frecventa
pentru a putea functiona tot timpul economicos din punct o.
re I con
ul" i de energie
electrica. Statia de pompare va fi prevazuta cu 0 gal ~
.~
de reti ere a corpurilor
00
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plutitoare man astfel incat va fi inlaturata posibilitatea colmatarii retelelor. Astfel exploatarea va
f mai putin costisitoare.
Functionarea statiei de pompare va fi monitorizata si urmarita de la distanta printr-un
sistern de monitorizare SCAOA performant.
e1.1.4. Subtraversari
S-a prevazut 0 subtraversare pe sub drumul national ON79A, cu conducta PVC On=250
mm in tub de protectie din OL On=406,4 mm si L=21 rnl,
Traversarea drumurilor asfaltate si a vailor, se va realiza subteran prin foraj orizontal
dirijat. Conducta de transport apa uzata se va introduce intr-o teava de protectie care va avea
diametrul conductei de transport apa uzata (0) +100 astfel incat in caz de nevoie conducta de
transport sa poata fi inlocuita.
e1.1.5. Subtraversare CF
Subtraversarea CF se va realiza prin foraj orizontal dirijat pentru conducta din PVC
On=250mm, in tub de proterctie din OL cu On=406,4mm si L=22 ml,
Conducta de transport apa uzata se va introduce intr-o teava de protectie care va avea
diametrul conductei de transport apa uzata (0) +100 astfel incat in caz de nevoie conducta de
transport sa poata fi inlocuita.
e1.2. Extinderea sistemului de alimentare
Sursa
Sursa 0 reprezinta sistemul existent.

u./

cu apa in comuna Socodor

Statie de tratare apa + laborator chimiefmicrobiologie
Etapele tratarii ape; sunt:
1. CLORINARE PRIMARA - scopul principal al acestei etape este de a elimina amoniui, de a
oxida fierul, manganul din apa precum si realizarea dezinfectiei primare.
2. ACTIVARE PAT CATALITIC - scopul principal al acestei etape este de a activa materialul
granular din filtrul automat cu pat filtrant catalitic
3. POMPARE DE PROCES - are ca scop preluarea apei din bazinul de reactie/stoeare si
asigurarea presiunii de lucru necesare in urmatoarele etape de tratare.
4. FIL TRARE MULTIMEDIA - scopul aeestei este etape este de a obtine 0 apa cu caracteristici
fizico-chlmlce si organoleptice ridieate. Acesta etapa este realizata cu doua filtre multimedia: un
filtru automat cu pat filtrant catalitic si un filtru automat cu pat de carbune activo
Filtrul automat cu pat filtrant catalitic este destinat retinerii din apa a fierului si
manganului oxidat, precum si a suspensiilor solide care dau turbiditate ape; de tipul: nisip, mal,
rugina, etc.
Filtrul cu pat din carbune activ este destinat indepartarii compusilor secundari ai
reactiei cu clorut, indepartarii fierului, substantelor organice si clorului rezidual (nereactionat) din
apa, precum si pentru imbunatatirea culorii, gustului si mirosului apei.
5. POSTCLORINARE
- scopul acestei etape este dezinfectia de siguranta a ape; prin
introducerea dozei de marcaj de clor (0.5 mgtl clor rezidual) inainte de a f trimisa in reteaua
publica de distributie. Acest lucru se realizeaza cu ajutorul unei pompe dozatoare proportionale
care introduce clor lichid in apa in functie de valoarea debitului de apa
6. LABORATOR CHIMIE/MICROBIOLOGIE
- scopul acestei etape este realizarea analizei
apei tratate pentru asigurarea ealitatii apei la consumatori conform Legii 458/2002 completata
cu Legea 311/2004.
Reteaua de distributie pentru Com una Socodor
Conducta de distributie s-a dimensionat pentru etapa de pe
executa din polietilena de inalta densitate PE100HO, SD
distributie este de:
A) lungimea total pentru retele extinse este de 2
- conducta PE-HD On 110mm -1345 m
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- conducta PE-HD On 63mm - 998 m
B) lungimea total pentru retele reabilitate este de 4049m:
- conducta PE-HO On 11Omm - 834 m
- conducta PE-HO On 125mm - 1090 m
. - conducta PE-HO On 160mm • 2125 m
. Conducta de. distributie se va poza ingropat, sub adancimea rrururna de inghet.
Conductele de poiietilena se vor poza pe un strat de nisip de 10 cm grosime si se vor acoperi cu
un strat de nisip tot de 10 cm fata de generatoarea superioara. Stratul de nisip va fi compactat
corespunzator (grad compactare de 98%). Peste stratul de nisip se va asterne materialul
rezultat din sapatura, sau balast pana la umplerea complecta a santului, care se va aduce de
asemenea la un grad de compactare de 98%-100%.
Bransamente la imobile
Pe conducta de distributie se prevede cate un colter de bransare prin electrofuziune, cu
diametrul 160/90, 110/90, 125/25, 110/25, 63125 mrn, pentru fiecare gospodarie in parte.
Fiecare bransament va fi prevazut cu robinet de concesie, camin de bransament complet
echipat (inclusiv apometru) si dop de capat, amplasat la limita de proprietate, care se va
indeparta in momentul in care se va realiza bransamentul la instalatiile interioare din gospodarie
sau din institutia publica.
Numar total bransamente - extindere - 27 bucati.
- rebilitare - 87 bucati.
Noduri de intersectie
La intersectiile de retele se vor prevedea vane de linie (de inchidere) montate lngropat pe
masive de rezemare din beton, acestea se folosesc pentru izolarea tronsonului de conducta ce
trebuie remediat in cazuri de avarie. Toate armaturile vor fi localizate prin marcare cu placi
indicatoare rezistente la intemperii.
Toate vanele, axele si rotile de manevra vor fi pozitionate tntr-un mod care sa permita
accesul cu usurinta al personalului de operare. Va fi posibila tndepartarea, tnlocuirea sau
reconditionarea scaunelor pana sau garniturilor, care vor fi accesibile fara indepartarea vanei de
conducte.
Vanele ingropate vor fi protejate cu folie termocontractila.
Numar total vane ingropate - extindere - 11 bucati.
- rebilitare - 16 bucati.
Hidrantii
Conform normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de
stingere a incendiilor - indicativ NP 086-05, normativ P 66-2001 sl a Ghid de proiectare,
executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural, indicativ GP
106-04 prin proiect s-au prevazut:
- 13 hidranti supraterani pe conductele extinse
- 22 hidranti supraterani pe conductele reabilitate
• 13 hidranti supraterani pe conductele existente
Hidrantii de incendiu exteriori se monteaza in spatiile verzi ale ansamblurilor de locuinte
(retele de serviciu) si se fixeaza in blocuri de beton.
Pozitia hidrantilor de incendiu exteriori se marcheaza prin indicatoare conf. STAS 297.
Subtraversari de drum si vai
S-au prevazut 9 subtraversari de drumuri asfaltate si v~_~
subtraversari de strazi asfaltate si 2 subtraversari de vale). , ,)~·,..1;)~6()
Traversarea drumurilor asfaltate si a vailor, se va suz
f
dirijat. Conducta de transport apa potabila se va introduce j
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. diametrul conductei de transport apa uzata (0) +100 astfel incat in caz de nevoie conducta de
transport sa poata fi inlocuita.

Subtraversare CF
Subtraversarea CF se va reahza prin foraj orizontal dirijat pentru conducta din 100HO
SOR17 On=110 mm, in tub de protectie din OL cu On=273mm si L;:;;22rnl,
Conducta de transport apa uzata se va introduce intr-o teava de protectie, astfeI incat in
caz de nevoie conducta de transport sa poata fi inlocuita.

e.2) Variantele constructive de realizare a investitiei
1. Retelele de canalizare pot fi realizate in urmatoarele variante:
retele de vacuumare
retele sub presiune
retele gravitationale din tuburi PVC
retele gravitationale din tuburi tuburi cera mice

-

Pentru comuna Socodor se recomanda sistemul de canalizare gravitationala
combinat cu retele sub presiune pentru a elimina piedicile puse in calea solutiei exclusiv
gravitationale.
.
Tuburile folosite la sistemul gravitational vor fi tuburi PVC, SN8.
2. Retelele de alimentare cu apa pot fi realizate in urmatoarele variante:
- Conducta de distributie realizata din polietilena de inalta densitate PE100HO, SOR17, PN10
- Conducta de distributie realizata din otel

Conductele de distributie vor fi din PE 100-HO,SOR17,PN10.
e.3) Varianta optima recomandata pentru aprobare
Varianta optima se compune din:

1.

Sistem de canalizare:

Colectoarele se vor amplasa pe toate strazile din comuna Socodor, realizandu-se 1651
ml de colectoare menajere gravitationale,

Se vor mai implementa:
,

'\~~

- racorduri gospodarii pana la hmita de proprietate (inclusiv caminul de racord) - 23 buc:
- camine de vizitare si intersectie din material PP, On = 1000 si 600 mm, 49 buc:

l

...s

- On= 1000 - 2 buc
- On= 600 - 47 buc
- statie de pompare apa uzata tip cheson cu diametrul interior:

- Oi= 2,Om;Hi=6,5 m - 1 buc
- conducta de refulare aferenta statiilor de pompare:
- SP1 - 60 m - PE 100 HO SOR17 Dn= 90 mm
- subtraversare de drum si vale - 1 buc
- subtraversare CFR - 1 buc

2.

Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa
Se vor implementa:
Sursa de apa - reteaua existenta
Statie de tratare a apei Q=40 mc/h + Laborator chimie/microbiologie
Retele de distributie - conducta de distributie: s-a dim
:.
pentru etapa de

perspectiva. Aceasta se va executa din polietilena de inalta densit
lungimea retelei de distributie este de:

~~

tro .-.

R17,

(i

A) lungimea total pentru retele extinse este de 2343m:
- conducta PE~HOOn 110mm -1345 m
..Reabilltar& &i: £fJ;l:indere6istem de atimenlare cu epa sf 8):6rldere sistom de canafizare menajera in ccmuna Sooodof, JUdetu Ared"
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- conducta PE-HO
B) lungimea total pentru
- conducta PE-HO
- conducta PE-HO
- conducta PE-HO
Numar total bransamente

On 63mm - 998 m
retele reabilitate este de 4049m:
On 110mm - 834 m
On 125mm - 1090 m
On 160mm - 2125 m
- extindere - 27 bucati.
- rebilitare - 87 bucati.
- noduri de intersectie pentru amplasarea armaturilor de sectionare
Numar total vane ingropate - extindere - 11 bucati.
- rebilitare - 16 bucati.
- hidranti suprateran Dn=80mm - 48 buc
• 13 hidranti supraterani pe conductele extinse
• 22 hidranti supraterani pe conductele reabilitate
• 13 hidranti supraterani pe conductele existente
- subtraversare de drum si vale - 9 buc
- subtraversare CFR - 1 buc
- generator curent electric - 1 buc

f) Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum
Pentru lucrarile de investitii recomandate in acest studiu de fezeabilitate
urmatoarele utilitati:
• alimentare cu energie electrica a statiei de pompare apa uzata
• alimentare cu energie electrica a statiei de tratare
• alimentare cu energie electrica a laboratorului

sunt necesare

f1 )Solutii tehnice de asigurare cu utilitati
Localitatea Socodor detine urmatoarele utilitati:
- rete Ie electrice in toata localitatea
- fib ra optica
- retele de telefonie fixa
- conducte de gaz
- conducte de canalizare menajera si conducte de alimentare cu apa
Avand in vedere ca reteaua pe care s-a prevazuta statie de pompare de linie este de-a
lungul strazii unde exista retea electrica, coroborat cu faptul ca puterea este mica, racordarea la
energie electrica a acestei statii se va face prin racordarea directa la reteaua de joasa tensiune.
f2) Analiza de
Consumul
Statia de
Statie de
TOTAL

consum
de energie electrica
pompare SP1
tratare + Laborator

va fi:
E=1 ,00 KWh/zi
E=38,8 KWh/zi
E=39,8 KWh/zi

g) Concluziile evaruarii impactului asupra mediului
- prin extinderea sistemului de canalizare si a sistemului de alimentare cu apa in comuna
Socodor se va crea un impact pozitiv major asupra mediului dupa cum urmeaza:
o nu se va mai polua solul si apele freatice cu infiltrarea apelor uzate provenite din
gospodarii care in prezent sunt deversate in santunle strazilor sau in puturi absorbante.
Trebuie sa mentionam ca puturile absorbante nu sunt permise in
atorit structurii
solului;
o nu se va mai polua aerul prin degajarea rau miro
apelor uzate deversate in rigoleJe strazilor;

.~
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o ne mai evacuandu-se ape uzate in santuri, ne mai deversand prin capacele
puturilor absorbante colmatate, acestea nu vor mai crea mediu optim de inmultire a
mustelor;
o apele vailor din comuna nu vor mai fi poluate cu ape uzate menajere provenite de
la gospodariile din localitate
o toate aceste imbunatatiri vor face si mai placut turismul ceea ce va duce la
prosperitatea zonei.
a Se va asigura debitul si presiunea de utilizare la consumatori.
Protectia calitatii apelor
Protectia apelor de suprafata si subterane precum si a ecosistemelor acvatice are ca
obiect mentinerea, ameliorarea calitatii si prod uctivitatii naturale ale acestora in scopul evitarii
unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale. La executia
lucrarilor, executantul va asigura portectia apelor de suprafata, subterane sl ecosistemelor
acvatice. Lucrarile de executie vor respecta zonete de protectie sanitara impuse de legislatia in
vigoare. Executia lucrarilor de infrastructura se va face astfel lncat sa se evite contaminarea
cursurilor de apa, lacurilor si a panzei freatice. Prin nici 0 lucrare nu se va modifica accidental
dinamica scurgerii apelor prin reducerea sau obturarea albiilor cursurilor de apa.
Surse de poluanti pentru ape
1. Ape de suprafata
In perioada de executie a lucrarllor pentru extinderea sistemului de canalizare centralizat
si a sistemului de alimentare cu apa se poate aprecia inexistenta unei lnfluente atat calitative
~i cantitative asupra cursurilor de apa.
Sub aspect calitattv pot aparea emisii de poluanf in apa daca nu se respecta conoltiile ~i
masurile specifice de executie a lucrarilor.
Pot aparea scurgeri de produse petroliere (motorina, uleiuri, benzina) de la utilajele ce
actloneaza in santler, etc. Cursurlle de apa nu sunt afectate din punct de vedere biologic de
executia acestor lucrari.
Cu totul accidental, in perioada de executie a lucrarllor pot fi emise in apele de suprafata
unele substante poluante in zona orqanizarii de santier sau in zonete de actiune a utilajelor.
Mentionarn caracterul temporar ~i redus al acestor emisii care vor inceta dupa executia
lucrarilor.
2. Ape subterane
Executla ~i exploatarea lucrarilor de canalizare rnenajera sl alimentare cu apa din zona nu
presupune introducerea de poluanti in apele subterane, ci dimpotriva eliminarea unui factor de
poluare gray ce poate afecta apele subterane prin deversarea apelor menajere direct in natura.
Colectoarele gravitalionale sunt executate din conducte din PVC pt montaj in zone carosabile
PVC SDR 34 (SN8), necorozive cu durata de via\a de 50 de ani, Tmbinate cu mufa etanse cu
garnitura de cauiciuc pentru a elimina riscul exfiltrarii apelor menajere uzate transportate,
precum ~i al infiltrarii apelor subterane care duce la supralncarcarea sistemului ~i antrenarea
particulelor fine din sol, depunerea in colectoare a acestor particule, creerea de goluri in jurul
conductei ~i cedari ale solului ~i afectarea stabilita~ii conductei.
Conductele de refulare si de distributie s-au prevazut din PE 100 HD imbinate cu mufa
electrofuziune. Tot pentru eliminarea acestor riscuri prin proiect s-au prevazut pante de montaj
corespunzatoare, rezemate pe toata lungimea generatoarei. In zona de protectie a conductei
umplutura se va executa cu material granular, de regula parnantul rezultat din sapatura
marun\it, iar in cazul in care solul nu este corespunzator la faza de verificare a executiei (natura
terenului), materialul de urnplutura se va Tnlocui cu material corespunzator (nisip), iar lucrarile
se vor executa manual, compactarea materialului de urnplutura se va face la un grad de
compactare (indesare) de minim 98% pentru a se asigura
conductei. Caminele de
canalizare se prevad din PP Di=600 si 1000mm.
Cu totul accidental, in perioada de executie a lucra
Ie subterane (de
mica adancime, prin infiltra\ii de la suprafata) unele s
organizarii de
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santier sau in zonele de actlune a utilajelor. Mentionarn caracterul temporar ~i redus al acestor
emisii care vor inceta dupa executla lucrarllor,
Statia de pompare apa uzata se va executa tip cheson si prevazuta de asemenea cu
piese de trecere etan~e prin pereti,
3. Protectia aerului
Executantullucrarii are urmatoarele obligatii in domeniu:
- sa respecte reglementarile privind protectia atmosferei, adoptand masuri tehnologice
adecvate de retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici;
- sa doteze instalatiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de rnasura, sa
asigure functionarea lor corecta, sa asigure personal calificat si sa furnizeze, la cerere sau
potrivit programului pentru conformare, datele necesare autoritatilor pentru protectia mediului;
- sa tmbunatateasca performantele tehnologice in scopul reducerii emisiilor si sa nu puna
in exploatare instalatiile prin care se depasesc limitele maxi me admise;
- sa asigure, la cererea autoritatilor pentru protectia mediului, diminuarea, modificarea sau
incetarea activttatii generatoare de poluare;
- sa asigure masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor
generatoare de zgomot si vibratii, sa verifice eficienta acestora si sa puna in exploatare numai
pe cele care nu depasesc pragul fonic admis.
Surse de poluanti pentru aer
lucrartlor de executle
In perioada de executie, principalele surse de impurificare a aerului sunt funcnonarea
motoarelor utilajetor ~i activitatea propriu-zisa a utilajelor, in cadrul lucrarilor de executie.
Poluantil emtsi in atmosfera sunt in principal particule in suspensie (mai ales de la lucrarlle de
excavatn ~i prin antrenarea de la traficul utilajelor) ~i COV, dar ~i gaze de ardere de la
functionarea motoarelor utilajelor si mijloacelor de transport.
'In timpul lucrarilor de executie a extinderii sistemului de alimentare cu apa si a sistemului
de canalizare se estirneaza ca vor fi folosite urmatoarele tipuri de utilaje:
A. Utilaje de transport:
- autobasculante
- trailers.
B. Utilaje terasiere:
- buldozere
- excavator Castor
C. Utilaje de ridicat ~i depanare
- automacara
- autoatelier mobil de interventie
Aceste utilaje de lucru vor provoca emisii nesemnificative avand in vedere spaliul liber de
dispersie ~i lipsa unor surse similare simultane in vecinatate (nu se pun probleme de
sinergism ).
De altfel perioada de executie este reJativ redusa, iar In timpul exploatarf obiectivului nu
exista astlel de surse.
In timpul exploatarii
in timpul exploatarii lucrarilor de canalizare menajera si alimentare cu apa din zona se
apreciaza incetarea surselor de poluare a aerului. Prin eliminarea rezervoarelor vidanjabile, se
elimina aproape in totalitate posibilitatea aparitiei hidrogenului sulfurat ~i degajarea acestuia in
aero
In perioada de functionare cursnta, lucrarile de canalizare
. ale~~
corect exploatate nu constituie surse de emisii poluante pent ~. ~~~r
Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in a {-,csf
Nu este cazul.
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4. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
-surse de zgomot si de vibratii
Sursele de zgomot si vibratii in extinderea sistemului de alimentare cu apa si a sistemul
centralizat de canalizare menajera proiectat sunt:
- pompele din statia de pompare ape uzate
Coliform" Normativ de igiena si recomandarl privind mediul de viata al populatiei", nivelul
acustic echivalent continuu (L eq) nu trebuie sa depaseasca 50 dB ( A) si curba de zgomot 45.
Noaptea acest nivel trebuie sa fie redus cu 10 dB (A) fata de valorne din timpul zilei.
Electropompele modeme prevazute montate in statia de pompare sunt pompe
silentioase. Pe deasupra ele sunt montate subteran in statia de pompare iar structura de
rezistenta a statiei de pompare care este din beton masiv cu grosimi de 15-30 cm diminueaza si
ea propagarea zgomotului. Pe langa aceste certitudini, locuintele cele mai apropiate se situaza
la peste 10 m distanta, conform HG nr. 930 din 11aug. 2005, unde zgomotele produse de
pompe si de clapete nu se mai percep.
- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Nu este cazul
Protectia impotriva radlatlilor
- surse de radiatii
Nu este cazul
- amenajarlle si dotanle pentru protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul

5. Protectia solului si subsolului
Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre prin masun adecvate de
gospodarire, conservare, organizare si amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru
executantii lucranlor de constructii. Antreprenorul este obligat ca inaintea amolasarn santierului,
sa obtina acordul de la mediu. Amplasamentul orqanlzarf de santier se face, de preferinta, in
zone neimpadurite, zone care si-au pierdut total sau partial capacitatea de productie 'pentru
culturi agricole sau silvice, stabilirea acestuia facandu-se pe baza studiilor ecologice, avizate de
organele de specialitate. Pe parcursul desfasurarli lucrarilor de executie, antreprenorul va lua
masuri pentru asigurarea stabilitatii solului, coreland lucrarile de constructie cu lucrarile de
ameliorare a terenurilor afectate.
timput executlel
In timpul executiei, poluari ale solului apar numai datorlta manipularii neglijente a
carburanulor si uleiurllor ~i ele pot fi cu u~urinta remediate avand in vedere ca societatea care
va executa lucrarile are obligatia ca la terminarea lucrarii sa indeparteze de~eurile ~i sa refaca

!n

suprafetele.

Materialele (deseuri) rezultate in urma acestor actlvitati vor fi incarcate in camion si se vor
depozita la locul indicat de Consiliul Local Socodor.
In timpul exploatarii
Prin executarea sistemului de canalizare se ellmina un factor important de poluare a
solului prin deversari necontrolate, sau prin exfiltratii din rezervoarele vidanjabile.
Prin proiect pentru reducerea posibilita\ilor de poluare a solului s-au luat urmatoarsle
masuri:
- retelele de canalizare atat cele qravitationale cat ~i cele sub presiune s-au proiectat
etanse, din pollettlena PE100 HD SDR 17 cele sub presiune si ce '~avitationale din PVC
imbinate cu rnuta si garnitura de etansare din cauciuc.
\100M, lV,
- carnlnele de canalizare s-au prevazut etanse din PP C"o~,)~A So :00
- trecerile conductelor prln peretl statiilor de pomp e sva t c
etanse cu garnitura
'
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- structura statiilor de pompare s-a prevazut din beton prefabricat. tip cheson
- conductele de retulare s-au proiectat etanse din polietilena de ina Ita densitate imbinate
prin sudura cu electrofuziune.
In timpul exploatarf lucrarilor de canalizare menajera, care se executa in zona se
apreclaza incetarea surselor de poluare ale solului, prin executa rea lucranlor de canafizare
rnenajera se elimina un factor de poluare activ al factorului de mediu sol.
- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului Ie reprezinta investitia in sine

6. Protectla ecosistemelor terestre si acvatice
~ identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
Lucrarile proiectate nu afecteaza ecosistemele terestre ~i acvatice, ci dimpotriva
executa rea sistemului de canalizare proiectat elimina evacuarile necontrolate in mediu ~i implicit
in mediul acvatic, reducandu-se astfel posibilitatea ajungerii de ape uzate in mediul acvatic care
duce la poluarea acestuia, la eutrofizarea cursurilor de apa,
In vederea eliminarii pericolului deversanlor accidentale pe durata de exploatare normata,
s-au luat prin proiect urmatoarele rnasurt
- conductele de refulare ape uzate si conductele de distributie se executa din conducts
PE100-HO, presiunea nornlnala a conductei s-a ales din condltii de siguran1a in exploatare
pentru asigurarea unei durate de viata de 50 de ani, aleqandu-se conducta SDR 17
- conductele de colectare ape uzate se executa din PVC. imbinate cu mufa si garnitura de
etansare
- Cu totul accidental, in perioada de executie a lucrarilor pot fi emise in apele subterane
(de mica adanclms, prin infiltra\ii de la suprafata) unele substante poluante in zona organizarii
de santler sau in zonele de acnune a utilajelor. Men1ionam caracterul temporar ~i redus al
acestor emisii care vor inceta dupa executia lucrarilor.
- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor
protejate - Nu este cazul

7. Protecfia a,ezarilor umane

,i

a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fa1a de asezarile umane, respectiv
fa1a de monumente istorice ~i de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de
restrictls, zone de interes traditional etc.;
- lucrarile, dotarile ~i masurile pentru protectla asezarilor umane ~i a obiectivelor
protejate si/sau de interes public.
Asezarile umane nu au de suferit ca urmare a realizarii unui sistem de canalizare
menajera, dimpotriva, prin realizarea acestui sistem se asiqura conditiile igienico sanitare
necesare desfaurarii unei activitati normale.
Daca in prezent exista consumatori privati ~i unita\i de utilitate publica (gradinile, scoli,
dispensare, cladiri ale adminstratiel publice locale) care dispun de lnstatatli interioare de
alimentare cu apa ~i colecteaza apa in rezervoare vidanjabile, cea mai mare parte a locuitorilor
nu dispun de atfel de lnstalatit strict necesare pentru asigurarea unui trai decent la nivelul anului
2016. Prin extinderea lucrarilor de alimentare cu apa si de canalizare se asigura posibilitatea
racordarf tuturor consumatorilor la sistemul de canalizare si de alimentare cu apa existente.
Prin eliminarea rezervoarelor vidanjabile se elimina infiltraliile in apele subterane de mica
adancime, care afecteaza pu,urile individuale de alimentare cu apa, reducandu-ss astfe I
pericolul aparitiei bolilor hidrice.
Executarea lucrarllor vor asigura condi1ii normale de igiena pentru t01i locuitorii comunei
Socodor si vor asigura condi~ii normale de functlonare a unitalilor de utilitate publica.
Prin realizarea sistemului proiectat, acesta va contibuii la asigurarea unui climat de igiena
~i dezvoltare a societatii locale (Iocuinte, cladirl publce administrative d in res 10 I, ctadiri de
invatamant si religioase), asiqurand astfel ~i premisele atr
.~~~
entu i inv stitori, care
pana acum au ocolit acesta localitate datorita lipsei canaliz li~
. 0
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Protejarea populatiei se reatizeaza prin insa!?i executarea sistemului prin asigurarea unor
conditii igienico sanitare normale.
Un alt aport important al executarii sistemului este ca prin executia !?i exploatarea
lucrarilor va crea noi locuri de munca, dar !?i 0 crestere a gradului de clvilizatie ~i igiena,
contribuind la imbunatalirea vietii locuitorilor.
Un mod de exploatare ar putea fi concesionarea exploatarii sistemului de canalizare
centralizata unei firme specializate, care la randul ei ar angaja personal de exploatare local.

8.Gospodarirea de~eurilor generate pe amplasament:
- tip~rile !?icantitatile de deseuri de arice natura rezultate;
In timpul executiei
Deseurile rezultate din activitatea de organizare de santier vor fi colectate corespunzator in
pubele, iar acestea vor fi evacuate la cea mai apropiata qroapa de gunoi, cu acceptul
autoritatllor
locale. Materiale rezultate in urma activitatii, de excavatii, vor fi folosite ca material de
,
umplutura, la refacerea terenului la starea iniliala.

9. Gospodarirea substentelor !?i preparatelor chimice periculoase:
- substantele !?ipreparatele chimice periculoase utilizate sl/seu produse;
Nu este cazul nu se utilizeaza substante toxice si periculoase.
- modul de qospodarire a substantelor !?i preparatelor chimice periculoase !?i asigurarea
condilii1or de protectie a factorilor de mediu !?ia sanatatii populafiel.
Nu este cazul nu se utilizeaza substante toxice si periculoase.

4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de executie
Se estimeaza ca durata de realizare a proiectului este de cca. 12 luni, in functie de
accesarea surselor de finantare
Implement area proiectului se realizeaza in trei etape, managerul de project urmarind
indeaproape realizarea fiecareia:
1. Pregatirea proiectului. Aceasta faza urmareste sa creeze premisele unei bune desfasurari a
proiectului si cuprinde urmatoarele activitati:
pregatirea proiectului - organizare si management;
promovarea proiectului.
2. Deru/area proiectului: aceasta faza presupune realizarea activitatilor de baza ale proiectuluL
3. incheierea proiectului: in aceasta faza se realizeaza analiza modului de implementare a
proiectului, a obtinerii impactului vizat, a perspective lor de continuare a proiectului si se
disemineaza concluziile aeestei analize. Activitatile presupuse de aceasta faza sunt:
evaluarea proiectului
diseminarea rezultatelor proiectului
In implementarea proiectului se vor folosi urmatoarele instrumente Sf metode de lucru:

Instrumente:
planul de management al proiectului: stabileste programul de derulare a activitatilor,
responsabilitatile pe persoane si pe parteneri si modul si destinatia de alocare a
resurselor.
raportul de activitate: redactat pentru fiecare activitate in parte de catre responsabil,
de promovare si diseminare a rezultatelor proiectului.
- de evaluare: generale- bazate pe utilizarea planului de
ageme t si a rapoartelor de
activitate, verifica indeplinirea sarcinilor si activitatil '1)~00ij . e uti
re a resurselor
si permite corectarea abaterilor in vederea atinger' dl:)ie
16~ pus
In modul propus pentru implementare se poa e u
. de
managerul de proiect poate sa-si desfasoare activitatile-e eie,
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a costurilor si activitatilor, evaluarea periodica a progresului proiectului si introducerea de
actiuni corective cand este cazul. Se va face permanent un control al timpului, al resurselor
umane si al costurilor.
Metodologia propusa permite implementarea si gestionarea eficienta a proiectului,
controlul tuturor resurselor din cadrul proiectului (timp, resurse materiale, umane si financiare)
si monitorizarea activitatilor.
Proiectul propus va fi supus unui proces de evaluare continuu, realizat de catre
'managerul de proiect prin lnterrnediul rapoartelor de activitate lunare, pentru a permite ajustarea
corespunzatoare a instrumentelor si metodelor de implementare folosite. in cadrul procesului de
evaluare continua exista doua momente de raportare:
evaluarea si raportarea intermediara
evaluarea si raportarea finala
Evaluarea se va realiza pe mai multe paliere:
activitati - se va urmari realizarea activitatilor conform proiectului si in graficul planificat,
scopul evaluarii fiind ajustarea activitatilor in intarziere si luarea de masuri pentru remedierea
acestora
resurse umane - se va urmari realizarea sarcinilor, responsabilitatilor si competentelor
membrilor echipei de implementare a proiectului
buget - se va urmari realizarea cheltuielilor conform bugetului proiectului, cu scopul de a
ajusta cheltuielile efectuate cu cele planificate
rezultate - scopul evaluarii este compararea rezultatelor efectiv obtinute cu rezultatele
planificate in cadrul proiectului, pe baza indicatorilor de calcul din matricea cadru logic
Promovarea proiectului si a rezultatelor sale se va realiza prin intermediul mal multor
tipuri de actiuni, pe intreaga perioada de derulare a proiectului. Prin toate aceste actiuni se
asigura conditiile ca rezultatele proiectului sa fie cat mai larg cunoscute .

• Strategie:
Comuna Socodor va incheia contractul pentru intocmirea documentatiei tehnice PT +
DE. respectiv de executie a lucrarilor.
}i;> Proiectul tehnic va oferi esalonarea optima In timp a reallzarii investitiei, tinand cont ~i de
raportul calitate-pret in realizarea efecnva a investltiei. Prin Iicitatie se va selecta agentul
economic prestator de servicii. Se stabileste graficul de execute a proiectului; conform
cererii de flnantare, cu incadrare in durata contractului de finantare, acesta se va
desfasura pe 0 perioada de maxim 3 ani.
Implementarea proiectului se va face prin monitorizarea permanenta a executiei tehnice si
financiare a lucrarllor. in urma monltonzaru se vor 'intocmi rapoarte periodice la intervalel~
prevazute prin contractul de flnantare, Rapoartele period ice vor cuprinde receptille partiate ale
lucranlor, respectiv executille bugetare corespondente. De asemenea, aceste rapoarte vor
cuprinde ~i rnasurile luate in eventualitatea aparitiilor perturbathlor in derularea proiectului.
Atat in planificarea, cat ~i in controlul sl evaluarea succesului acestor lucrarl, exista trei
elemente esentlale care caracterizeaza proiectul:
- nivelul de calitate vizat al lucrani;
- incadrarea in resursele financiare ~i umane propuse;
- respectarea termenelor in timp.
Procedurile de evaluare interns decurg din metodele de implementare a proiectului.
Graflcul-esalonare
a lucrarii reprezinta .calendarul" proiectului. Urmarirea ~i respectarea
graficului de lucrari este una din procedurile de evaluare in ceea ce prtveste incadrarea
executiei in timpul disponibil proiectuluL Se vor monitoriza etapele lmplernentarf proiectului, din
punct de vedere cantitativ ~i calitativ. Proiectul de executle va fi 'intocmit pentru a se putea
realiza investitia cu materiale de calitate superioara, e~al.
1
u ~rilor de execute fiind
facuta in mod eficient.
\~~";'Soc6
Execufia propriu zisa a investitiei va fi moniton
}i;>
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nevoie, pentru a se urman evolutla lucrarilor. Vor fi \inute intalniri de lucru saotarnanale pentru
analiza stadiului lucrarilor. In cazul in care vor aparea intarzieri vor fi luate masuri urgente de
recuperare, . identificandu-se motivele care au dus la apari\ia tntarzlenlor §i remediindu-se
deficientele, de orice natura ar f ele (livrare materii prime sau echipamente, montaj, etc).
Receptia va constitui procedura de evaluare tehnici cantitativi §i calitativa. Evidentierea
.executiei bugetare prin rapoarte financiare reprezinta evaluarea financiara. Se vor verifica
rapoartele executantului investitiei, Se vor urman actiunile legate direct de executia lucrarilor de
investitie,. prin actele contabile sau rapoarte interne (achizi\ii materiale, salarii, etc). 0
lrnportanta deosebita 0 va avea ~i auditul extern care se va face la sfir~itul proiectului, pentru a
.se evidentia situa\ia flnanciara ~itehnica.
5e estimeazi ca durata de realizare a lucrarilor de C+M este de 12 luni.
Etapele principale sunt urmatoarele:
- predare/preluare aplasament
- Executia canalelor colectoare + racorduri in comuna Socodor
- Executie statie de pompare apa uzata in comuna Socodor
- Executia retelelor de alimentare cu apa + bransamente in comuna Socodor
- Statiei de tratare, laborator analize si modernizare gospodarie de apa in comuna Socodor
- Procurare utilaje statie pompare
- Executia racordurilor de energie electrica pentru statia de pompare
- Receptia lucrarilor si punerea in functiune
Dupa finalizarea fiecarei etape tehnologice se vor intocmi procese verba Ie conform
programului de urmarire a executiei lucrarilor intocmit la taza PT si aprobat de IJC Bihor, si
dupa caz se va efectua faza determinanta, stabilite in cadrul proiectului tehnic.

x
x

;~e'.';;,
_

x
..

~

;>

,.

2:

.., ',.".

-: :':',

".

.....•.•..

1%(
.E~nl£lj.J
l12i
ir

I'};

<~

llilif 1:;;;>

~
;':;

=

J\'",..".,
;...:.-...;

M"

<;;.{,. ~~()

l~

Os

0>/:<'
0'

..

~,:

~

~h)

~

I::'

I;'

~

........•. '.....

,

,,',

(~

.

I

...0
"0

80

e

U)

aE

tV
'C
::l

.._

'E
iD
0
0
(U

'iii

~

~
I!!
0

.2

~

'E::l
c
Q)

0

'S:
to

~
Q)

em
....

0
.0

ro

"Q)

(I)

'5

:;
ti
Q)
'0

...

0-

m

~

o~

0

~

-a ::l
....
C

":t::

Q)

F3

U)

ro

...0

"0

80

C
::l

U)

E

C
::l

~ 8
~
c. ,5

m

Q)

'C

e
::l
E

"0

0

~

c:

+:l

E

1i)

0)

~

C

C

"0

c.
(I)
0

0

m

~

cP
x

Q)

~

'Ci)

a)

-5

,5

OCi)

'Ci)
+'

::l
0

C
,~

..... N

s

.!R

-

m ,!::!
c. (ij
('II
c:
ro

0

Ci)
(ij

'0

C

m

m

e

:.0:<
tt)

Q)

€m
g

Ci)

Q)

'0

0

Q)

~

~

::l

Q)

m

U)

W

C")

(.C)

'<i

1:3
Q)

~

o w w

x

'C

~ m~
S
c: c.

+:l

0

s

m

Q)

Q)

c.

+

+:l
::l
0

en
c:

Q)

- - - ..
Q)

a ..
~

2

-

0

Q

-

m

CI>
'~

Q)

~ .... Q) E c
Q)
0
~ .8 ,§ Q. CI>
E e? (ij .~ "0
0 .8 Q)
0S .52
.!!! '0
Q)
.... en 'C
::l

en

+
m
~ 'E
('II
~
~ ::l

13

em

0
'E ....0

Q)

ro

I!!
+

Q)

ro
ro

Q)

C.
III
::l
0

Q)
e ·c
::l .5

Q)

£

E
.... + 'E to to
1: £ 8 ~ 'en
0
Q)
Q)
::l

8

c.

ro

.0

E

0

8

m
'(0'
c

::::i ::::i
Zo

0

Q)

to

to

8

::l
0

.s '5
15 "3
0 1:3
.2

0

+'

ro
c.
ro

G
x

ll)

Q)

S

Q)

x

,....:

~

e?
::l

L-

Q

:::l

0

Q
Q)

0..

W

e

cci

m

Q
'E0 'c
s:

m
tm
:;:;.
x

ai

s

-m

C

Q)
(I)

'1-°

.;.\\;.

~

c:)

....

I
,

'".? !;.

" ii

:

.

-

'i

I) >

1·.·':.·.·····

n
4i_

I, /

22

: i> I,JiL

~{;

=:

..

1""".".:.....•.... ,

\

'i~/' '~w ;E "'; '-':)
.;: ~,~.

,..'..

•..........

'/}

It

-l'I'$';;'

IILh/ [i0i{)

1'1';1 wi

>

' ..

."

..

,.._.
'

• .j

t;~,
1,':',·'.

i.2< I),:>'

s
s

::l
-l

".".

.... .. .., ....
,'

'2

':,:.

...-...,._

(';'

I,

· . !>C. TISOil EXIM SRL..

(3) Costurile estimative ale investitiei
Evaluarea costurilor investitiei s-a realizat pe baza unor devize pe categorii de lucrari, de
la lucrari similare proiectate si in curs de Jicitare, Jucrari de executie sau in curs de executie.
Pentru stabilirea preturilor s-au utilizat preturi obtinute la licitatii de lucrari similare in judetele
Bihor, Satu Mare si Salaj.
Sursele de preturi folosite sunt conform proiecte similare din judetele Bihor, Satu Mare
si Salaj, ale caror studii de fezabilitate au fost aprobate si avizate de ISC Bucuresti si a caror
proiecte tehnice au fost licitate si adjudecate, incadrarea castigatorului in valoarea aprobata a
PT-ului realizindu-se foarte aproape de cifra de control. S-au folosit indici rezultati din investitii
pentru care s-a obtinut avizul ISC Bucuresti.

1.

Valoarea totala cu detallerea pe structura devizului general;

Devizul general si devizele pe obiect s-au intocmit conform metodologiei din 9 ianuarie
2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii st lucrari de interventii
aprobat prin HG 28 din 9 ianuarie 2008.
Valoarea totala a investitiei este de 3.327,206 mii lei din care C+M 2.137,035 mil lei
(exclusiv TVA)

Pog.

so
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DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR
prlvind cheltuieJile necesare realizarii obiectlvului:

Reabilitare si extindere sistem de alimentare ell apa si extindere canalizare menajera in
.
cemuna Seceder, judetul Arad
Curs BCE din data de 2312 2016
curs
4,5318
lei/euro
Nr
crt

,i

Denumirea capitolelor
subcapitolelor de cheltulell
2.

1

Valoare
(fara TVA)

Mil rei
3

TVA

Mil euro

Mil lei

4

5

I

Valoare
(inelu$iv TVA)
Mil lei
Mii euro
6

I

7

CAPITOLUl 1:Chelluleli pentru obtinerea ,I amenajarea terenului
1.1 Ob\inerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
Amenajari prot mediu/aducerea la starea
1.3 initiala
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru aslgurarea utilitAtllor necesare obiectivulul
Cheltuieli asigurarea utilita~lor necesare
2.1
46,587
10,280
8,852
obiectiv
8,852
TOTAL CAPITOL 2
46,587
10,280
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare I}i aSisten,a tehnica
1,986
9,000
1.710
3.1 Studii de !eren
Taxe pt obtinerea de avize, acorduri,
3.2
8,000
1,765
1.520
autorizatii
22,221
3.3 Proiectare ~i inginerte
100.700
19.133
0,441
0,380
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
2,000
5,128
26,989
5,955
3.5 Consultanta
3.6 Asisten\ii tehnic8
41,484
9,154
7,882
188,173
41,523
35,753
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4: Chettuieli pentru investltla de baza
458,213
394,541
4.1 Constructii ~iinstalatii
2.076,530
42 Montaj utiJaje tehnologice
4,3 Utilaje, ecilipamente tehnollfunctionat cu
707,088
156,028
134.347
montaj
Utilaje Una montaj ~ieChipamente de
4.4
transport
4.5 Dotan
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4 2.783,618 614,241
528,887

-

CAPITOLUL 5: A1te cheltuieli
5.1 Organizare de ~ntier
5.1.1. Lucran de constructii
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii
~antierului
5.2 Comisioane. cote, taxe, costul creditului
5.3 Cheltuieli diverse §i neprevazute
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOlUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6

55,439

12,233

55,439

12,233

10,710

2,363

9.520

2,101

119,833
2,380
32.117
49.366
223,926

26.443
0,525
7,087
10,893
49,412

2.471,070

545,273

841.435

185,673

3.312,505

730,947

34.795
13,918

7,678
3,071

6,611
2,644

41,406
16,563

9,137
3,655

20.877

4,607

3.967

24,844

5,482

23.507
5,187
250,526
55,282
47,600
308,828
68,147
54,211
,i teste ,i predare la beneficiar

23,507
298,125
363,039

5,187
65,785
80,109
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Proiectant

s.c.

SlnmarUn

Beneficiar :

Tisoti Exim SRL

ORADEA

. Denumire proiect :

SIr. Gen. Magheru or.5
j

Comuna Socodor
Reabilitare si extindere sistem de alimentare cu apa si
extindere sistern de canalizare menajera in cornuna Socodor,

05/390711994

udetul Arad

Proied 111'.
22-3781
2016

Data:
2016

Plansanr.:
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Beneficiar :
Oenumire project :

Sef proiect :
Proiectant :

Comuna Socodor
Reabilitare si extindere sistem de alimentare cu apa si
extindere sistem de canalizare menajera in comuna
Socodor, judetul Arad
Denumire plansa:

Data :
2016
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Verificat:
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PROIECT DE HOTARARE
numar: 7 din data: 24.03.2017
privind implementarea proiectului .Reabllitare ~i extindere sistem de alimentare cu
apa ~i extindere canalizare menajera in Comuna Socodor, judetul Arad"
Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 si art. 121 alin. (1) ~i (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
b) art. 8 si 9 din Carta europeans a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 a1in. (2) ~i art. 1166 ~i urmatoarele din Legea nr. 28712009 privind Codul
civil, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
d) art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
e) art. 36 alin, (2) lit. b) ~i d) din Legea administratiei publiee locale nr. 215/2001,
republicata, eu modificarile ~j completarile ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
g) Luand act de Ghidul solicitantului pentru Submasura 7.2 - Investitii in erearea ~i
modernizarea infrastructurii de baza la scars mica;
h) Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr.28/2008 privind
aprobarea Structurii devizului general ~i al Metodologiei privind elaborarea devizului genera)
pentru obiective de investitii ~j lucrari de interventii;
i) Luand in consider are prevederile Hotararii Guvemului 226/2015, privind
stabilirea cadrului general de implementare a masurilor Programului National de Dezvoltare
Rurala 2014-2020 cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la
Bugetul de Stat, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
tinand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile ~i
cornpletarile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) ~i celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administratiei pub lice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile
ulterioare,
luand act de:
a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei Socodor, in
calitatea sa de initiator, inregistrat cu nr.913/24 martie 2017, prin care se sustine
necesitatea ~i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectlvitatil:
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat cu nr. 914/24 martie 2017, prin care se motlveaza, in drept ~i in
fapt, necesitatea ~i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectlvttatil;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Socodor,
constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor
publiee de interes local, a carer documentatie tehnico-economica/nota de fundamentare a fost
aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 24114 martie 2017 privind proiectul cu titlul:
"Reabilitare ~i extindere sistem de alimentare cu apa si extindere canalizare menajera in
Comuna Socodor, judetul Arad",

Consiliul Local al comunei Socodor adopta prezenta hotarare,
Art. 1. - Se aproba implementarea proiectului .Reabilitare ~i extindere sistem de
alimentare cu apa ~i extindere canalizare menajera 'in Comuna Socodor, judetul Arad",
denumit in continuare Proiectul.
Proiectul, finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020,
.Submasura 7.2 - Investitii in crearea ~i rnodernizarea infrastructurii de baza la scad mica,
avandu-se in vedere unnatoarele:
Scopul proiectului este acela de a contribui la imbunatarirca conditiilor de tra1 pentru cetatenii
comunei Socodor prin reabilitarea si extinderea sitemului de alimentare cu apa si extinderea
retelei de canalizare. Comuna Socodor are un numar de 2.367 locuitori, beneficiari directi ai
investitiei.
Obiectivul general: Crearea infrastructurii de apa/apa uzata imbunatatite, care vor contribui
la diminuarea tendintelor de declin social ~i economic si la imbunatatirea nivelului de trai in
zonele rurale, respectiv localitatea Socodor.
Obiectivele specifice:introducerea retelelor de alimentare cu apa si canalizare pentru toti
locuitorii comunei Soeodor(lOO%).
1.Necesitate:
•

Eliminarea diferentelor din punet de vedere tehnieo edilitar intre locuitorii comunei
care
beneficiaza de apa potabila printr-un sistem de alimentare cu apa autorizat si cei care i~i
procura apa din fantani de mica adancime, si cei care dispun de retele de canaJizare;
• Disconfortul produs de lipsa retelelor de canalizare menajera pe toate strazile;
• Asigurarea conditiilor de igiena si con fort normale, neeesare populatiei si pentru mica
industrie locala;
• Stimularea unor activitati productive ce due la ridicarea standardului material ~i
spiritual
al locuitorilor, astfel incat acest lucru sa conduca la stabiJizarea populatiei in aceasta zona, cu
toate consecintele benefice ale acesteia;
• Prin realizarea canalizarii menajere se elimina poluarea solului, a apelor de suprafata si
de adancime cauzate de evacuarea haotica a apeJor uzate. Se elimina riscuJ de imbolnavire al
populatiei prin desfiintarea focarelor de infectie existente cauzate de evacuarile necontrolate
ale apelor uzate din gospodariile care au instalatii interioare de alimentare cu apa;
• Apele uzate menajere evacuate in santurile drumurilor sunt eolectate de Canalul
Morilor
care strabate comuna, poluandu-l intens;
• Pe strazi pe care se vor introduce retele de canalizare ~i alimentare eu apa se
complecteaza infrastructura la nivelul in care se pot asfalta strazile respective lara grija ea in
viitorul apropiat asfaltul sa fie desfacut pentru 0 eventuala investitie de infrastructura tehnicoedilitara.
• Directiva Consiliului Europei 91/2711 CEE privind epurarea apelor uzate precum ~i
toata
legislatia relevant a cere ca toate localitatile cu peste 2000 I.e. (locuitori echivalenti) sa fie
asigurate cu sisteme de colectare a apelor uzate orasenesti si sa fie dotate cu statii de epurare
eel putin treapta secundara pentru localitati mai mici de 10.000 l.e.
• Extinderea sistemului de canalizare este 0 necesitate stringenta pentru prevenirea
deteriorarii mediului inconjurator in conditiile dezvoltarii zonale.
2.0portunitate:
• este in concordanta eu .Politica agricola ~i de dezvoltare rural a" prin programul
.Dezvoltarea si modernizarea satelor";
• poate beneficia de asistenta tehnica ~i financiara din Fondul European Agricol pentru

Dezvoltare Rurald (FEADR) prin Programul National de Dezvoltare Rurald (PNDR) 20142020, in concordanta cu obiectivele prevederilor Ghidului solicitantului pentru Submasura
7.2 - Infrastructura de apa uzata, implementarea proiectului va duce fa imbunatatirea
conditiilor de trai pentru populatia rurala sf fa stoparea fenomenului de depopulare din
mediul rural prin reduce rea decalajelor rural - urban.
3.Potentialul economic al investitiei este descris in anexa de la prezenta hotatare de consiliu.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada
de realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul National de Dezvoltare
Rurala - P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 3. - Comuna Socodor se angajeaza sa asigure functionarea la parametri
proiectati si intretinerea investitiei pe 0 perioada de minimum 5 ani de 1a data efectuarii
ultimei plati in cadrul Proiectului.
Art. 4. - Numarul locuitorilor deserviti de proiect este de 2367 locuitori, iar
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse in anexa, care este parte integranta din
prezenta hotarare,
Art. 5. - Reprezentantullegal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in dubla
sa calitate si de ordonator principal de credite, domnul Jura loan Dimitrie,
Art. 6. - Aducerea )a indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul
comunei Socodor.
Art. 7. - Prezenta hotarare se cornunica, prin intermediul secretarului comunei
Socodor, in termenu] prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~i prefectului judetului
Arad si se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul primariei, pre cum si pe pagina de
intemet www.socodor.ro

lnitiatorul proiectului de hotarare,

Avizat,
Secretar,

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330;

Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305, judeful

FaK.+4 0257358112;

Nr. inregistrare:

e-mail: primario@socodor.fQ._;

Arad, Tel.+4 0257 358 100;
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913 din 24.03. 2017

CABINET PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
privind implementarea proiectului "Reabilitare ~i extindere sistem de alimentare
cu apa ~i extindere canalizare menajera in Comuna Socodor, judetul Arad"
lnvestltia prezinta 0 importanta majora pentru locuitorii comunei Socodor,
deoarece prin introducere ~i extinderea relelei de apa ~i extinderea retelelor de
canalizare rnenajera se flnalizeaza In totalitate retelete ~i racordurile de apa ~i apa
uzata pan a la limita de proprietate pentru tof locuitorii din localitatea Socodor.
INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE
,
"Reabilitare

,i

,i extindere sistem de alimentare cu apa
extindere canalizare menajera
in Comuna Socodor, judetul Arad"

1. Valoarea totala (INV), inclusiv

TVA (mii lei)

Valoarea totala - 3.955,393 mii lei, exprimat in mii euro 872,808
Din care C+M - 2543,072 mii lei, exprimat in mii euro 561,162
(In preturi -1 euro
2.) E,alonarea
Anull
Anu II

= 4,5318

investitiei

lei, curs BCE la 23.12.2016),
(INV I C+M)

1186,473 mii lei f 762,922 mii lei (incl. TVA)
2768,920 mii lei /1780,150 mii lei (incl. TVA)

3) Durata de realizare (Iuni) - 12 luni;
4}. Capacitati (in unitati fizice

•

•
•
•
•
•
•
•
•

,i

valorice);

Lungime colectoare principale

1651 m

Lungimi conducte refulare

60m

Subtraversare de drum cu conducta canal
Subtraversare CFR cu conducta canal

1 buc
1 buc

Diametru colectoare

PVC 0= 250mm SOR 34

Diametru conducta refulare

0=90mm PE100HO SOR17

Statie de pompare ape uzate

0=2,0

Racorduri ta gospodarii

23buc

Camine vizitare si intersectie

47 buc Dn=600mm

1 buc

2 buc On=1000mm

•

Camine vizitare si intersectie

•
•

Laborator de analiza apa
Statie de tratare apa si laborator

•

Conducta de alimentare cu apa extinsa PE 100 HO SOR17 On=110 L=1345 ml

•

Conducta de alimentare cu apa extinsa PE 100 HO SOR17 On=63 L=998 ml

•

Conducta de alimentare cu apa reabilitata PE 100 HO SOR17 On=110 L=834 ml

1 buc
1 buc

..•

Conducta de alimentare cu apa reabilitata PE 100 HO SOR17 On=125 L=1090 ml

•

Conducta de alimentare cu apa reabilitata PE 100 HO SOR17 On=160 L=2125 ml

•

Bransamente

- 114 buc

•

Hidranti

- 48 buc

•

Subtraversare de drum si vale cu conducta de alimentare cu apa ~

•

Subtraversare CFR cu conducta de alimentare cu apa - 1 buc

•

Generator electric

5. Numarullocuitorilor

9buc

- 1 buc

deserviti direct de proiect pentru extinderea sistemului de

alimentare cu apa, este de 2367locuitori.
Numarul locuitortlor deserviti direct de proiect pentru extinderea sistemului de
canalizare - este de 93 locuitori.
Proiectul va cuprinde ~i racordurile gospodariilor pana la limita de proprietate
constituind astfel 0 puternica stimulare a consumatorilor de a se racorda la reteau de
aa ~i de a-~i moderniza evacuarea nepoluanta a apelor uzate ~i va evita desfaceri ~i
refaceri de sistem rutier ce urmeaza sa fie modernizat prin asfaltare. Racordurile se vor
realiza pan a la limita de proprietate, exclusiv caminele de racordare.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rog sa aprobati implementarea
proiectului .Reabihtare ~i extindere sistem de alimentare cu apa ~i extindere
canalizare menaiera in Comuna Socodor, judetul Arad" ~i depunerea acestuia in
vederea obtineril unei finantari nerambursabile in cadrul Programului National de
Dezvoltare Rurala, Submadura 7.2 - lnvestiti! in crearea ~i modernizarea
infrastructurii de baza la scare} mica.

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305, judetul Arad, Tel.+4 0257358100;
Fax.+4 0257 358112; e-mail: primaria@socodor.ro. i socodor@qmail.com; www.socodor.ro

Nr.inreg:

914 din 24 martie 2017

Referat de specialitate

,i

privind implementarea proiectului "Reabilitare
extindere sistem de
alimentare cu apa ,i extindere canalizare menajera in Comuna Socodor,
judetul Arad"
Subsemnata, llie~i Brigitta Claudia, angajata a prlmariei comunei Socodor, avand
functia de inspector de specialitate, cu atributii In cadrul biroului Contabilitate ~i Heinzl
Carol Marcel, angajat al primariel comunei Socodor, avand functia de referent In cadrul
Biroului Urbanism at comunei Socodor, prin prezenta ruqarn Consihul Local Socodor, sa
aprobe implementarea proiectului .Reabilttare ~i extindere sistem de alimentare cu apa
~i extindere canalizare menajera in Comuna Socodor, judetul Arad" ~i indicatoril tehnicoeconomici ai proiectului ~i depunerea in vederea obtinerli unei finanlari nerambursabile in
cadrul Programulul National de Dezvoltare Rurala.

INDICATORIITEHNICO- ECONOMICIPENTRUOBIECTIVUL DE INVESTITIE
,
"Reabilitare

,i

extindere sistem de alimentare cu apa ,i extindere canalizare
menajera in Comuna Socodor, judelul Arad"

1. Valoarea totala (INV), inclusiv

TVA (mii lei)

Valoarea totala - 3.955,393 mii lei, exprimat in mii euro 872,808
Din care C+M - 2543,072 mii lei, exprimat in mii euro 561,162

(1n preturi -1 euro = 4,5318 lei, curs BCE la 23.12.2016),
2.) E,alonarea
Anull
Anu II

investitiei

(INV I C+M)

1186,473 mii lei 1762,922 mil lei (incl. TVA)
2768,920 mii lei 11780,150 mii lei (incl. TVA)

3) Ourata de realizare (Iuni) -12Iuni;
4}. Capacitati

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(in unitati fizice ,i valorice);

Lungime colectoare principale

1651 m

Lungimi conducte refulare

60m

Subtraversare de drum cu conducta canal
Subtraversare CFR cu conducta canal

1 buc
1 buc

Diametru colectoare

PVC 0= 250mm SDR 34

Diametru conducta refulare

0=90mm PE100HO SDR17

Statie de pompare ape uzate

0=2,0

Racorduri la gospodarii

23buc

Camine vizitare si intersectie

47 buc On=600mm

1 buc

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305, judeful Arad, Tel.+4 0257 358 l00i
Fax.+4 0257 358 112; e-mail: primaria@socodor.ro, i socodor@qmai/.com; www.socodor.ro

•

Camine vizitare si intersectie

2 buc On=100Omm

•
•

Laborator de analiza apa
Statie de tratare apa si laborator

1 buc
1 buc

•

Conducta de alimentare cu apa extinsa PE 100 HO SOR17 On=110 l=1345

•

Conducta de alimentare cu apa extinsa PE 100 HO SOR17 On=63l=998

•

Conducta de alimentare cu apa reabilitata PE 100 HO SOR17 On=110 l=834

•

Conducta de alimentare cu apa reabilitata PE 100 HO SOR17 On=125l=1090

..•

ml

ml
ml
ml

Conducta de alimentare cu apa reabilitata PE 100 HO SOR17 On=160 L=2125 ml

•

Bransamente

·114 buc

•

Hidranti

- 48 buc

.•

Subtraversare de drum si vale cu conducta de alimentare cu apa •

•

Subtraversare CFR cu conducta de alimentare cu apa

•

Generator electric

9 buc

·1 buc

• 1 buc

5. Numarul locuitorilor deserviti direct de proiect pentru extinderea sistemului de
alimentare cu apa , este de 2367 locuitori.
Numarul locuitorilor deserviti direct de proiect pentru extinderea sistemului de
canalizare - este de 93 locuitori.
Proiectul va cuprinde ~i racordurile gospodariilor pana la limita de proprietate
constituind astfel 0 puternlca stimulare a consumatorilor de a se racorda la reteau de
aa ~i de a-si moderniza evacuarea nepoluanta a apelor uzate !?iva evita desfaceri !?i
refaceri de sistem rutier ce urrneaza sa fie modernizat prin asfaltare. Racordurile se
vor realiza pana la llrnlta de proprietate, exclusiv carninele de racordare.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, va ruqam sa aprobaf
implementarea proiectului .Reabilitare !?i extindere sistem de alimentare cu apa !?i
extindere canalizare menajera in Comuna Socodor, judetul Arad" !?idepunerea
acestuia in vederea obtinerf unei flnantart nerambursabile in cadrul Programului
National
de Dezvoltare Rurala, Submadura 7.2 - Investitii, in crearea si
,
,
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica.

INSPECTOR

ILiESIB:8?A

REFERENT

CLAUDIA

l

....

/.

/f1S

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
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Comisia pentru programe de dezvoltare economico -sociale, buget-flnante,
administrarea domeniului public ~i privat al comunei , agricultura, gospodarie
comunala, protectia mediului, servicii ~i comer!

RAPORT

Membrii eomisiei intruniti in sedinta din data de 31.03.20] 7,
Luand in discutie spre avizare Proieetul de hotarare eu privire la aprobarea
implementarea proiectului "Reabilitare ~i extindere sistem de aUmentare cu apa
s,i extindere eanalizare menajera in Comuna Socodor, judetul Arad"
~i aprobarea depunerii obiectivului in cadrul Programului National de Dezvoltare
Rurala,
- in urma discutilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate in proeesul
verbal al sedintei, in unanimitate

AVIZEAZA

FAVORABIL

Proieetul de hotarare, initiat de primarul Comunei Socodor, eu privire la aprobarea
implementarea proiectului "Reabilitare s,iextindere sistem de alimentare cu apa
s,i extindere canalizare menajera in Comuna Socodor, judetul Arad"~i aprobarea
depunerii obieetivului in eadrul Programului National de Dezvoltare Rurala,

SECRETAR
NADAsAN STE~TRAIAN

ROMANIA
Judetul Arad
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR

Codul de inregistrare flscala: 3519330

HOTARAREA
nr. 36 din 31 martie 2017
. privind implementarea proiectului "Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situa1ii
de Urgen1a din Socodor ,i Ketegyhaza"

Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 ~i art. 121 alin. (1)!?i (2) din Constltutia Romaniel, republicata;
b) art. 8 ~i 9 din Carta europeans a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratlficata prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) !?iart. 1166 ~i urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicata, cu modflcarjle ulterioare, referitoare la contracte sau conventu;
d) art. 20 !?i21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) ~i d) din Legea adminlstratiel publice locale nr. 215/2001,
republlcata, cu rnodificarile ~i completarile ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modlflcarile ~i cornpletarile
ulterioare;
g) l.uand act de Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritara 5: Imbunatatirea prevenirii
riscurilor ~i gestionarii dezastrelor (Cooperare in domeniul prevenirii riscurilor !?i qestionarii
dezastrelor) din cadrul Programului Interreg V-A Rornania-Unqaria;
h) Luand in considerare prevederile Hotararf Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea
Structurii devizului general ~i al Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru
objective de investitii !?ilucrari de interventii:
i) Luand in considerare prevederile Ordonantel nr.29/2015 privind gestionarea ~i
utilizarea fondurilor externe nerambursabile ~i a coflnantani publice nationale, pentru obiectivul
.Cooperars teritoriala europeana", in perioada 2014-2020" cu modiftcartle !?icornpletarile
ulterioare;
j) Normele Metodologice din 17 mai 2016 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.
29/2015 privind gestionarea ~i utilizarea fondurilor externe nerambursabile ~i a coflnantarii
publice nationale, pentru obiectivul .Cooperare teritoriala europeans", in perioada 2014-2020;
tinand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republlcata, cu modfficarlle !?i
cornpletarile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) ~i celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
adrnlnistratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modiflcarile !?icompletarile ulterioare,
luand act de:
a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei Socodor, in calitatea sa
de initiator, inregistrat cu nr.917/24 martie 2017, prin care se sustine necesitatea !?i
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colecttvltatit;
b) raportul compartimentului
de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat cu nr. 916/24 martie 2017, prin care se motlveaza, in drept ~i in fapt,
necesitatea ~i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectlvitatii:
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Socodor,

constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea lnvestltlilor
publice de interes local, a carer documentatie tehnlco-economica/nota de fundamentare a fost
aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 24/14 martie 2017 privind proiectul cu titlul:
.Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din Socodor ~i Ketegyhaza",
Votul exprimat in unanimitate "pentru" de catre cei 11 consilieri prezenti la ~edinla din
cei 11 in functle,
Consiliul local al comunei Socodor adopta prezenta hotarare.
Art. 1. - Se aproba implementarea proiectului .Dotarea Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta din Socodor fi Ketegyhaza" denumit in continuare Proiectul.
Proiectul, flnantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2014-2020,
Programul Interreg V-A Romania Ungaria , avandu-se in vedere urmatoarele:
Scopul proiectului este acela de a contribui la prevenirea ~i diminuarea riscurilor in domeniul
dezastrelor, asigurarea siguranlei cetatenilor in cazuri de dezastre prin achizitlonarea unei
autoutilitare speciale, echipamente ~i meteriale pentru situatule de urqenta. Comuna Socodor
are un numar de 2.367 locuitori, conform recesarnantutui efectuat in anul 2011, beneficiari
directi ai investitiei.

.

.

Obiectivul general: Dotarea Serviciului Local pentru Sltuatii de Urgenta (SVSU) prin
achizitionarsa unei autoutilitare speciale, echipamente ~i meteriale pentru sltuatiile de urqenta,
care vor asigura lnterventii rapide in sltuatiile de urgenla.
Scopul
proiectului
il reprezinta
cresterea capacltatu localttatilor
partenere
privind
managementul comun al dezastrelor si de interventie coordonata la dezastre, in raza teritoriala
a localitatilor Socodor, Graniceri, Pilu ~i Varsand in Romania ~i a localitatllor Ketegyhaza, Gyula
~i Elek in Ungaria, astfel tncat locuitorii din aceste localitati sa fie deserviti cu operativitate
crescuta in cazul aparitlei dezastrelor. Cresterea capacitatii de raspuns la dezastre vizeaza atat
interventla la dezastrele comune ambelor parti cat ~i oferirea de ajutor in cazurile in care
dezastrele afecteaza doar una dintre par1i. Totodata se au in vedere atat dezastrele naturale cat
~i dezastrele provocate de actiuni ale oamenilor sau tehnologice.
Obiectivele specifice: prevenirea riscurilor pe de
Situalii de Urgenla (SVSU), pe de alta parte.

0

parte

~i dotarea Serviciului Local pentru

1.Necesitate:
•
•
•

Dotarea precara a Serviciului Local pentru Sltuatii de Urgenla (S.V.S.U.);
Upsa de informare in randul populatiel cu privire la prevenirea riscurilor ~i cu privire la
modul de actionare in caz de dezastre;
Siaba preqatire a voluntarilor din cadrul SVSU Socodor;

Oportunitate:
• este in concordanta cu .Pohtica reqionala din cadrul Fondul European de Dezvoltare
Reqionala .. prin programul .Proqramul Interreg V-A Romania Ungaria";
• poate beneficia de aslstenta tehnlca ~i flnanciara din Fondul European de Dezvolfare
Regionala (F.E.D.R.) prin Programul Interreg V-A Romania Ungaria, in conconienie cu

obiective/e prevederilor Ghidului solicitantului pentru Axa prioritara 5 - fmbunatatirea pre~enirii
riscurilor $i gestionarii dezastrelor (Cooperare in domeniul prevenirii riscurilor st gestionarii
dezastrelor).

Art. 2. a) Se aproba incheierea unui protocol de colaborare intre Comuna Socodor ~i
Adrninlstratla Comunei Ketegyhaza din judetul Bekes, Ungaria, in vederea obtlneru de fonduri
nerambursabile in cadrul Programului Interreg V-A Romania Ungaria.
b) Se aproba protocolul de colaborare semnat de autoritatile publice in raza carora se va
implementa proiectul: Socodor, Pilu ~i Graniceri in Romania !?i Ketegyhaza, Gyula !?i Elek in
Ungaria.
Art.3. - Se aproba cofinantarea proiectului din bugetul local al Comunei Socodor
precum ~i plata cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului. Cheltuielile aferente Proiectului se
prevad in bugetullocal pentru perioada de realizare a lnvestitlei, in cazul obtinerii finantarii prin
Programullnterreg V-A Romania Ungaria, potrivit legii.
Art. 4. - Comuna Socodor se anqajeaza sa asigure functionarea la parametri proiectatl
~i lntretinerea investitiei pe 0 perioada de minimum 5 ani de la data efectuarf ultimei plati in
cadrul Proiectului.
Art.S. - Nurnarut locuitorilor deserviti de proiect este de 2367 locuitori locuitori ai
comunei Socodor, iar caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse in anexa, care este
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 6. - Reprezentantullegal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in dubla
sa calitate ~i de ordonator principal de credite, domnul Jura loan Dimitrie.
Art. 7. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul
comunei Socodor.
Art. 8. - Prezenta hotarare se cornunlca, prin intermediul secretarului comunei
Socodor, in termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~i prefectului judetului Arad
~i se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul prirnariel, precum ~i pe pagina de
internet www.socodor.ro
Contrasemneaza:
~

Presedintele de sedinta,
/is Nadaban

telian Traian

(prenumele

si

Anexa la Hotararea Nr. 36/31

INDICATORII TEHNICO'- ECONOMicl

martie 2017

PE"NTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE

"Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din Socodor ~i Ketegyhaza"
1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

Valoarea totala -1.740,045

mii lei, exprimat in mii euro 387,941

Din care C+M - 455,532 lei mii lei, exprimat in mii euro 101,211
(In pretur! -1 euro= 4,5008 lei, curs InforEuro la februarie 2017),
2,) E,alonarea

u

(INV I C+M):

lnvestltlel

Anull

1.740,045 mii lei 1101,211 mii lei (incl. TVA)

3) Durata de realizare (Iuni) - 12 luni;
4). Capacitati (in unitali fizice ,i valorice);
Caracteristici

tehnice constructie

- amplasament

: Comunei Socodor, nr.t, intravilan localitatea Socodor;

- regim inaltime

: Parter

- S construita

: 103,4 mp

- S utila : 89,35 mp
- inaltimea
,
- acoperis:

maxima a cladirii : +6,03 m
sarpanta din elemente de lemn sl Invelitoare din lig1a;

- sistem constructiv

: zidarie portanta, planseu din grinzi de lemn;

- achizitie autospeciala

pentru interventil In caz de dezastre ~i/sau calamitati.

5. Numarullocuitorilor
locuitorii

deserviti direct de proiect : 2367 din localitatea Socodor ,i

din localitalile

partenere in proiect.
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MEMORiu
TEHNic
SPECIALITATEA ARHITECTURA -

I.

DATE GENERALE:
TITLU:

"CONSTRUIRE REMIZAPSI, LOCALITATEA
SOCODOR, JUDETUL ARAD"

ADRESA:

Jud. Arad, loc. Socodor,
CF nr. 452

BENEFICIAR:

COMUNA SOCODOR

PROIECTANT
GENERAL:

SC VIADUCT SRL

PROIECTANT DE
SPECIALITATE:
BIA - FRies ANIKO TIMEA

II.
DESCRIEREA LucRARILOR:
Prezenta documentatle s-a intocmit, in vederea realizarf proiectului de
"Construire remiza PSI, Localitatea Socodor, judetul Arad", scopul investitiei
fiind acela de dezvolatare a sistemului de mterventie in sltuatll de urgenta ~i
protejarea masinil de interventie la incendiu impotriva inghelului ~i coroziunii.

!!!:.

AMPLASAMENT:

Amplasamentul lnvestltiei este in intravilanul localitatii Socodor, pe terenul cu CF nr.
300152. Proprietarul terenului cu suprafata de 1414 mp este Comuna Socodor.
Amplasamentul studiat are 0 forma neregulata cu axa lunga orientata pe directia E-V.
Dimensiunile terenului sunt: latura nordica este de 55.79 m, latura estica este de 38.22
m, latura sudica este de 28.65 m si latura vestica este de 33.44 m.
Pe amplasament in momentul de fata exista sase corpuri de cladire, dintre care doua se
vor demola: anexa 1 este un grup sanitar cu suprafata de 7.5 rnp, iar anexa 2 este 0
magazie cu suprafata de 77.52 mp, ambele avand regimul de inaltime pe parter.
Cai de acces public:
Accesul pietonal si cel auto se va realiza de pe latura sudica,
ARHITECTURA:

IV.1. Situatia propusa:
Se propune construirea unui corp remiza PSI avand regimul de inaltime P ~i va
adaposti un garaj pentru autospeciala, un garaj auto, vestiar, grup sanitar ~i
depozitare lemne.

1
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VOLUNTAR

PENTRU SITUATII DE URGENTA DIN SOCODOR ~I

IV.1.1. CORP A: Terenul pe care se propune remiza PSI este organizat in mai
multe zone: - zona ocupata de constructlt ~i zona curtii. Remiza PSI va fii
ortentata cu latura lunga pe directla V-E. Va avea 0 retragere de 13.86 m fata de
latura estica, 0 retragere de 28.29 m fata de latura sudica, 0.60 m fata de latura
nordica si 25.65 m tata de tatura vestica. Remiza PSI propusa va adaposti 2
garaje ~i spatiile anexa pentru buna functionare a acestora, precum vestiarul ~i
grupul sanitar pentru personal.

=

Regim de inaltime
Parter
Inalttrnea maxima a cladirii este +6.03 m, fata de cota 0.00 a cladiril.
eTN
-0.12 m fata
'
, de cota 0.00.
Suprafata construlta desfasurata propusa remlza PSI:
8.80
Oimensiunile maxi me in plan sunt:
Suprafata construita desfasurata
- Supratata construna
- Suprafata utila

=

o

103.4 mp
x 11.75 m
103.4 mp
103.4 mp
89.35 mp

IV.2. Lista spa1ii1or~i lncaperllor:
IV.2.1. CORP A: Pentru a asigura 0 buna functionare,
compartimenta rezultand urmatoarele inca peri:
PARTER:
- Garaj masina pompieri
- Garaj
Vestiar
- Grup sanitar
Oepozitare lemne

remiza PSI se va

37.67
24.32 mp
14.20
3.82
9.34

mp
mp
mp
mp

IV.3. Date ~i indici:
.....

Suprafata teren

1414 mp

Supratata construita totala existenta

836.58 mp

Suprafata construita totala propusa

857.03 mp

Suprafata construlta desfasurata existenta

836.58mp

Supratata construita desfasurata propusa

857.03 mp

P.O.T. existent

59.16 %

P.O.T. propus

60.610%

C.U.T. existent

0.59

C.U.T. propus

0.6

IV.

Structura constructivi:

V.4.1. CORP A: Cladirea va avea fundatn continue din beton armat, sub zidurile
de rezlstenta,
deasemenea are 0 structura din cadre de beton cu zidarle
,
portanta.
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Remiza PSI va avea acoperis de tip sarpanta cu 0 lncllnatle de 20 de grade ~i
va fii alcatuit din elemente de lemn ~i invelitoare din \igla ceramlca.

VI.

Finisajele propuse prevad:

VI.5.1. CORP A:
La interior: - pardoseli - gresie pe strat de mortar hidroizolant pentru vestiar ~i
grup sanitar.
-Finisajele la peretii interiori va fii cu tenculala cu glet de ipsos ~i
zuqraveala lavablla ~i faianta pentru spatule sanitare. Tavanele vor
fii finisate cu zugraveala lavabila,
-Farnplarie din aluminiu ~i panouri din lemn pentru usile de interior
La exterior: - finisaje exterioare la pereti: tenculela decorativa
- tamplarie din aluminiu cu geam termorezistent
- invelitoare din 1igla cerarnica
V.
ASIGURAREA CU UTILITATI:
Cladirile propuse prin acest proiect vor fii racordate la:
-energie electrica - se va asigura de la sistemul centralizat a localitalii
-Alimentarea cu apa rece se va realiza prin racordarea la reteaua localitatli, tar
apa calda menajera a grupului sanitare se va face de la boilerul electric,
arnplasata in grupul sanitar.
-Canalizarea rnenajera se va evacua in bazinul vidanjabil, propus in acest
proiect de 30 mc, care va fii vidanjat periodic.
VIII. ORGANIZAREA

.

DE SANTIER 51 MAsURI DE PROTECTIE
, A MUNCII:

Lucrarile de executie
se vor desfasura exclusiv in limitele incintei detinute
de
"
,
titular ~i nu vor afecta domeniul public.
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta prevederile
proiectului precum ~i toate normele si normativele in vigoare :
- P100·1/2006 Cod de proiectare seismic, prevederi de proiectare pentru cladirl
- P118-83 Norme tehnice privind protsctia PSI
-Lege a 90/1996 privind protectia muncii ;
-Norme generale de protectla rnuncii :
-Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 -privind protectia ~i igiena muncii in
constructii, -ed. 1995 ;
-Ord, MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la
lnaltime
:
,
-Ord. MMPS 255/1995 -normativ cadru privind acordarea echipamentului de
protectie individuala ;
-Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin
Ordinul MI nr. 775/22.07.1998 ;
-Ordinul MLPAT 20N/11.07.1994 -Normativ C300-1994 ;
-alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarll propriu-zise a
lucrarilor.

,i

in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructit
HGR 92511995 proiectul va fi supus verificarii tehnice la toate
categoriile, deoarece a fost incadrat in categoria de importanta de gradul
« C « si clasa de importanta « III « .
3

" DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA DIN SOCODOR ~I
KETEHYHAZA",

Prezenta documentatie a fost elaborate cu respectarea prevederilor Legii
50/1991 (republicata), ale legii nr. 10/1995 privind calitatea lucrarilor in
constructii ~i a normativelor tehnice in vigoare.
Se impune respectarea Mediului inconjurator, conform Legii nr. 137, din
29.12.1995, republlcata cu moditlcarlle interioare.
Arhitectura generala a constructiilor se va incadra in spanul ambiental, prin
forma ~i materialele de finisaj propuse, urmarind 0 functlonalltate ridicata la un
cost de executle scazut,

Intocmit,
Arh. Aniko T. Frics
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PROIECT DE HOTARARE
numar: 8 din data: 24.03.2017

,i

privind implementarea proiectului "Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii
de Urgenta din Socodor
Ketegyhaza"
Avand in vedere temeiurile juridlce, respectiv prevederile:
a) art. 120 si art. 121 alin, (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
b) art. 8 ~i 9 din Carta europeans a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg Ia 15
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) ~i art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare Ia contracte sau conventii;
d) art. 20 ~i 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea adrninistratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
g) Luand act de Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritara 5: Imbunatatirea prevenirii
riscurilor ~i gestionarii dezastrelor (Cooperare in domeniul prevenirii riscurilor si gestionarii
dezastreIor) din cadrul Programului Interreg V -A Romania-Ungaria;
h) Luand in considerare prevederile Hotararii Guvemului nr.2812008 privind aprobarea
Structurii devizului general si al Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru
objective de investitii ~i lucrari de interventii;
i) Luand in considerare prevederile Ordonantei nr.29/2015 privind gestionarea si
utilizarea fondurilor exteme nerambursabile ~i a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul
"Cooperare teritoriala europeana", in perioada 2014-2020" eu modificarile ~i completarile
ulterioare;
j) Nonnele Metodologice din 17 mai 2016 de aplicare a Ordonantei Guvemului nr.
29/2015 privind gestionarea ~i utilizarea fondurilor exteme nerambursabile ~i a cofinantarii
publice nationale, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeans", in perioada 2014-2020;
tinand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind nonnele de
tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si
cornpletarile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) ~i celor ale art. 1}5 alin. (1) lit. b) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
luand act de:

a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei Socodor, in
calitatea sa de initiator, inregistrat cu nr.917/24 martie 2017, prin care se sustine
necesitatea ~i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectlvitatil;,

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat cu nr. 916/24 martie 2017, prin care se rnotiveaza, in drept ~j in
fapt, necesitatea ~i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectlvitatil;

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Socodor,
constat and necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor
publice de interes local, a carer documentatie tehnico-economica/nota de fundamentare a fost

aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 24/14 martie 2017 privind proiectul cu titlul:
.Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgent a din Socodor ~i Ketegyhaza",
Consiliul Local al comunei Socodor adopti prezenta hotarare.
Art. 1. - Se aproba implementarea proiectului "Dotarea Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta din Socodor ~i Ketegyhaza" denumit in continuare Proiectul.
Proiectul, finantat prin Pondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2014-2020,
Programul Interreg V -A Romania Ungaria , avandu-se in vedere unnatoarele:
Scopul proiectului este acela de a contribui la prevenirea ~i diminuarea riscurilor in domeniul
dezastrelor, asigurarea sigurantei cetatenilor in cazuri de dezastre prin achizitionarea unei
autoutilitare speciale, echipamente ~i meteriale pentru situatiile de urgenta, Comuna Socodor are
un numar de 2.367 locuitori, conform recesarnantului efectuat In anul 2011, beneficiari directi ai
investitiei.
Obiectivul general: Dotarea Serviciului Local pentru Situatii de Urgenta (SVSU) prin
achizitionarea unei autoutilitare speciale, echipamente si meteriale pentru situatiile de urgenta,
care vor asigura interventii rapide In situatiile de urgenta.
Scopul proiectului
11 reprezinta
cresterea capacitatii localitatilor partenere privind
managementul comun al dezastrelor si de interventie coordonata la dezastre, in raza teritoriala a
localitatilor Socodor, Graniceri, Pilu ~i Varsand in Romania si a localitatilor Ketegyhaza, Gyula
si Elek in Ungaria, astfel incat locuitorii din aceste localitati sa fie deserviti eu operativitate
crescuta in cazul aparitiei dezastrelor. Cresterea capacitatii de raspuns la dezastre vizeaza atat
interventia la dezastrele comune ambelor patti cat ~i oferirea de ajutor in cazurile in care
dezastrele afecteaza doar una dintre patti. Totodata se au in vedere atat dezastrele naturale cat ~i
dezastrele provocate de actiuni ale oamenilor sau tehnologice.
Obiectivele specifice: prevenirea riscurilor pe de 0 parte ~i dotarea Serviciului Local pentru
Situatii de Urgenta (SVSU), pe de alta parte.
1.Necesitate:
•
•
•

Dotarea precara a Serviciului
Lipsa de informare in randul
modul de actionare in caz de
Slaba pregatire a voluntarilor

Local pentru Situatii de Urgenta (S.V.S.U.);
populatiei eu privire la prevenirea riscurilor ~i eu privire la
dezastre;
din cadrul SVSU Socodor;

Oportunitate:
• este in concordanta ell .Politica regionala din cadrul Fondul European de Dezvoltare
Regionala "prin programul "Programul Interreg V-A Romania Ungaria";
• poate beneficia de asistenta tehnica ~i financiara din Fondul European de Dezvoltare
Regionald (F.E.D.R.) prin Programul Interreg V-A Romania Ungaria, in concordantd ell
obiectivele prevederi/or Ghidului solicitantului pentru Axa prioritard 5 - Imbundtdtirea
prevenirii riscurilor si gestiondrii dezastrelor (Cooperare fn domeniul prevenirii riscurilor si
gestiondrii dezastrelor).
Art. 2. a) Se aproba incheierea unui protocol de eolaborare intre Comuna Socodor si
Administratis Comunei Ketegyhaza din judetul Bekes, Ungaria, in vederea obtinerii de fonduri
nerambursabile in cadrul Programului Interreg V-A Romania Ungaria.
b) Se aproba protocolul de colaborare semnat de autoritatile publice In raza carora se
va implementa proiectul: Socodor, Pilu si Graniceri in Romania si Ketegyhaza, Gyula ~i Elek
in Ungaria.
Art.3. - Se aproba cofinantarea proiectului din bugetul local al Comunei Socodor
precum si plata cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului, Cheltuielile aferente Proiectului se
prevad in bugetullocal pentru perioada de realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin
Programullnterreg V-A Romania Ungaria, potrivit legii.

Art. 4. - Comuna Socodor se angajeaza sa asigure functionarea la parametri proiectati
~i intretinerea investitiei pe 0 perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei pUiti in
cadrul Proiectului.
Art.5. - Numarul locuitorilor deserviti de proiect este de 2367 locuitori locuitori ai
comunei Socodor, iar caracteristicile tehnice ale Proiectu)ui, sunt cuprinse In anexa, care este
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 6. - Reprezentantullegal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in dubla
sa calitate si de ordonator principal de credite, domnul Jura loan Dimitrie.
Art. 7. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul
comunei Socodor.
Art. 8. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei Socodor,
in termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~i prefectului judetului Arad si se
aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul primariei, precum ~i pe pagina de internet
www.socodor.ro
Initiatorul proiectului de hotarare,

Avizat,

··OCOdQf

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Com una Socador nr.1 Cod Postal 317305, judetul Arad, Tel.+4 0257 358 100;
Fax.+4 0257358112;
e-mail: f1!imari(J@socoaor.ro,
; socodor@gmail.com;www.socodor.fo

Nr. inregistrare:

917 din 24.03. 2017

CABINET PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
privind implementarea proiectului privind implementarea proiectului .Dotarea
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenti din Socodor
Ketegyhaza"

,i

Avand in vedere Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritara 5: Imbunatanrea
prevenirii riscurilor l?igestionarii dezastrelor (Cooperare in domeniul prevenirii
riscurilor ~i gestionarii dezastrelor) din cadrul Programului Interreg V-A RomaniaUngaria, coroborat cu necesitatea dotarll urqenta a Serviciului Local de Voluntari
pentru Sltuatll de Urgenta propun aprobarea lrnplementarii proiectului cu tuitlul
"Dotarea Serviciului Voluntar pentru Sltuatii de Urgenta din Socodor l?i Ketegyhaza"
l?i depunerea acestuia in cadrul Programului lnterreg V-A Romanla-Unqaria in
vederea obtinerii unei flnantari nerambursabile. In cazul in care proiectul va primi
finantare contrlbutia proprie a Comunei Socodor va fi de 2% din totalul cheltuielilor
eligibile.
Scopul proiectului il reprezinta cresterea capacltatli localitatilor partenere privind
managementul comun al dezastrelor l?ide lntervenne coordonata la dezaslre, in raza
teritoriala a localitatilor Socodor, Graniceri, Pilu l?iVarsand in Romania ~i a localitatilor
Ketegyhaza, Gyula ~i Elek in Ungaria, astfel tncat locuitorii din acesle localilati sa fie
deservif cu operalivitate crescuta in cazul aparttiei dezaslrelor. Cresterea capacltatli de
raspuns la dezastre vizeaza atat lntervenfia la dezastrele comune ambelor parti cat ~i
oferirea de ajutor in cazurile in care dezaslrele afecteaza doar una dintre parti. Totodata
se au in vedere atat dezastrele naturale cat !?idezastrele provocate de actiuni ale
oamenilor sau tehnologice.
Obiectivele specifice:
Obiectiv specific 1
Cresterea nivelului infrastructurii pentru interven\ii rapide la situatii de dezastre cu
caracter transfrontalier astfel lncat sa se asigure capacitatea de intervenue eflcienta !?i
prompts in caz de dezastre naturale: inundani, alunecari de teren, cutremure sau de
accidente provocate de actiuni ale omului cu potential de pericol pentru locuitori sau cu
impact asupra mediului: incendii, accidente industriale, defectiuni ale unor instalatiL
in cadrul acestui obiectiv se vor achlzitiona: 0 autoutilitara deinterventii in situatii de
urqenta, echipamentele aferente autoutilitarei si servantilor care vor deservi ~icompune
echipajul de interventie, echipamente de izolare, limitare ~i reducere a efectelor
dezastrelor cu impact asupra mediului. Se va achlzitiona un excavator destinat
interventiilor in caz de inundatii, alunecari de teren, cutremure sau pentru limitarea
conseclntelor cu impact asupra mediului cauzate de actiunl ale omului.

Activitatile echipajului de interventii !iii stationarea autoutilitarei !iii a echipamentelor
achizitlonate in cadrul proiectului se vor realiza in cadrul unei remize dedicate, in incinta
Primariei Socodor care va fio construita deasemenea in cadrul proiectului.
Aprobarea acordului de parteneriat intre Socodor si Ketegyhaza
Aprobarea protocolului de colaborare semnat de autoritatile publice in raza carora se va
implementa proiectul: Socodor, Pilu si Graniceri in Romania si Ketegyhaza, Gyula si
Elek in Ungaria.
Obiectiv specific 2
Cresterea capacltath loqistice si de management pentru asigurarea lnterventiilor
comune la dezastrele naturale sau provocate de fapte ale omului avandu-se in vedere
condinonalitante diferite care guverneaza distinct partea rornana !iii partea maqhiara,
astfel tncat frontiera care desparte tarile partenere sa nu reprezinte 0 agravare a
efectelor dezastrelor, prin realizarea de protocoale !iii proceduri comune de intervenne !?i
cu implicarea directa !iii clara a factorilor interesati !iii cu atributii in domeniul lnterventtei
in situatii de urgenta din tariJe partenere.

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE
,
"Dotarea Serviciului

Voluntar pentru Situatii de Urgenta din Socodor ,i Ketegyhaza"

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)
Valoarea totala -1.740,045 mii lei, exprimat in mii euro 387,941
Din care C+M - 455,532 lei mii lei, exprimat in mii euro 101,211
(in preturi -1 euro 4,5008 lei, curs InforEuro la februarie 2017),

=

2,) E!;lalonarea investiliei

(INV I C+M):

1.740,045 mii lei 1101,211 mii lei (incl. TVA)

Anull

3) Durata de realizare (Iuni) -12 luni;
4). Capacitati (in unitali fizice
Caracteristici
- amplasament

,i

valorice);

tehnice constructie
: Comunei Socodor, nr.1, intravilan localitatea Socodor;

- regim inaltime : Parter
• S construita

: 103,4 mp

- S utila : 89,35 mp
- inaltimea maxima a cladirii : +6,03 m

- acoperis:

sarpanta din elemente de lemn ~i invelitoare din ,igla;

- sistem constructiv : zidarie portanta, planseu din grinzi de lemn;
- achizitie autospeciala

pentru interventii in caz de dezastre si/sau calamitafl.

5. Numarul locuitorilor deservi\i direct de proiect : 2367 din localitatea Socodor
locuitorii din localita\ile partenere in proiect.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rog sa aprobati implementarea
proiectului cu titlul "Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din
Socodor sl Ketegyhaza" ~i depunerea acestuia in cadrul Programului Interreg V-A
Romanla-Unqaria in vederea obtinerf unei finantari nerambursabile.

,i

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330;

Comuna Socodor

nr.:

Cod Postal

Fax.+4 0257 358 112; e*mQil: primaria@socoaor.ro,

Arad, Tel.+4 0257 358 100;
; socodor@gmoil.com; www.socodor.ro

317305, judetul

Nr.lnreg: 966 din 24 martie 2017

Referat de specialitate

,i

privind implementarea proiectului privind implementarea proiectului .Dotarea
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din Socodor
Ketegyhaza"

\."",,,.,)

Subsemnata, lIie~i Brigitta Claudia, angajata a pnmartet comunei Socodor, avsno
functia de inspector de specialitate, cu atributii in cadrul biroului Contabilitate ~i Heinzl
Carol Marcel, angajat al primarlei comunei Socodor, avand functia de referent in cadrul
Biroului Urbanism al comunei Socodor, prin prezenta ruqam Consiliul Local Socodor, sa
aprobe implementarea proiectului cu tuitlul "Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii
de Urgenta din Socodor ~i Ketegyhaza" ~i depunerea acestuia in cadrul Programului
Interreg V-A Romania-Unqaria in vederea obtinerii unei flnantar! nerambursabile. In cazul
in care proiectul va primi finantare contributia proprie a Comunei Socodor va fi de 2% din
totalul cheltuielilor eligibile.
Scopul proiectului il reprezinta cresterea capacitatii localitafilor partenere privind
managementul comun al dezastrelor sl de interventle coordonata la dezastre, in raza
teritoriala a localltatllor Socodor, Graniceri, Pilu ~i Varsand in Romania ~i a localltatllor
Ketegyhaza, Gyula ~i Elek in Ungaria, astfel tncat locuitorii din aceste locamati sa fie
deserviti cu operativitate crescuta in cazul aparttiei dezastrelor. Cresterea capacitatlt de
raspuns la dezastre vizeaza atat interventia la dezastrele comune ambelor parti cat ~i
oferirea de ajutor in cazurile in care dezastrele afecteaza doar una dintre parti. Totodata
se au in vedere atat dezastrele naturale cat ~i dezastrele provocate de actluni ale
oamenilor sau tehnologice.
INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE

•

"Dotarea

Serviciului

Voluntar

pentru Situatii de Urgenta din Socodor ,i Ketegyhaza"

1. Valoarea totala (INV), inclusiv
Valoarea totala -1.740,045
Din care C+M ~455,532

(In preturi -1 euro

2.} E,alonarea
Anull

= 4,5008

investitiei

TVA (mii lei)

mii lei, exprimat in mii euro 387,941
lei mii lei, exprimat in mii euro 101,211

lei, curs InforEuro la februarie 2017),
(INV I C+M):

1.740,045 mii lei 1101,211 mii lei (incl. TVA)

3) Durata de realizare (Iunl) - 12luni;
4}. Capacita1i (in unita1i fizice
Caracteristici
- amplasament

,i

valorice);

tehnice constructie
: Comunei Socodor, nr.1, intravilan localitatea Socodor;

COMUNA SOCOtJOR
Cod Fiscol: 3519330; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal 317305, juderuJ Arad, Te/.+4 0257358100;
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- regim inaltime : Parter
• S construita

: 103,4 mp

- S utila : 89,35 mp
- inaltimea maxima a cladirii : +6,03 m
- acoperis:

sarpanta din elemente de lemn ~i invelitoare din tigla;

- sistem constructiv : zldarie portanta, planseu din grinzi de lemn;
- achizitie autospeclala

pentru lnterventll in caz de dezastre sl/sau calarnitatl.

5. Numarullocuitorilor

deservili direct de proiect : 2367 din Iccalltatea Socodor ,i

locuitorii din localitatile partenere in project.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rog sa aprobati implementarea
proiectului cu titlul "Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din
Socodor ~i Ketegyhaza" ~i depunerea acestuia in cadrul Programului Interreg V-A
Romania-Unqaria in vederea obtlnerii unei finantari nerambursabile.

INSPECTOR

REFERENT

HEINZL
CpCEL

\

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Com una Socodor nr.1 Cod Postal 317305,jude(ll1 Arad, TeL+4 0257358100;
Fax.+4 0257358112;
e-mail: erimaria(iiJsocodor.ro, ; socodm@gmaiJ.co1tl; www.socodor.ro

Comisia pentru programe de dezvoltare economico -sociale, buget-flnante,
. administrarea domeniului public ~i privat at comunei , agrieultura, gospodarie
comunala, protectia mediului, servicii

,i

comert

RAPORT

..Membrii eomisiei intruniti in sedinta din data de 31.03.2017,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de hotiirare privind implementare a
proiectului "Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din
Socodor ~iKetegyhaza",
- In urma discutilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate in proeesul
verbal al sedintei,
,
, in unanimitate

AVIZEAZA

FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de primarul Comunei Soeodor eu privire la aprobarea
implementarii proiectului "Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
din Socodor
Ketegyhaza.

,i

SECRETAR
h'"

IMI1RIE

NADABAN STELIAN TRAIAN

,I

~

2rt

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.I Cod Postal 317305,jude(ul Arad; TeL+4 0257358100;
Fax.+4 0257358112;
e-mail: primaria@§oc(,dor.roz
i socodOl{iiJgmaiJ.comj www-socodor.ro

Comisia pentru admiuistratle

public locala, juridici,

apararea ordinii ~iIlnist]

publice a drepturilor cetatenilor

RAPORT

Membrii comisiei intruniti, in sedinta
,
, din data de 31.03.2017,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind implementare a
proiectului "Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din
Socodor ~i Ketegyhaza",

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

AVIZEAZA

FAVORABIL

Proieetul de hotarare, initiat de primarul Comunei Soeodor ell privire la aprobarea
implementarii
din Socodor

,i

proiectului "Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
Ketegyhaza.

PRESEDINTELE
COMISIEI
,
MURE~AN ADRIAN MARIUS

SECRETAR

TAPO/ITRlE

lOAN

Ire: ~.

CONSILIULLOCALSOCODOR
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HOTARAREA Nr.37
din 31 martie 2017
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism ~i amenajarea teritoriului
Conslliul Local al Comunei Socodor, intrunit in ~edinti ordinari la data de 31.03.2017

Avand in vedere prevederile art.25 alin.(1) ~i ale art. 57- 61 din Legea nr.
350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Hotararii Guvemului nr. 525/1996 privind
Regulamentul general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 7 din 2 februarie 2011,
pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i
urbanismului;
In confonnitate cu prevederile Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010, pentru
aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
Avand in vedere prevederile art. 36, alin. (2) , lit (c) ), alin. (5), lit c), din
Legea nr. 215 1 2001, privind administratia publica local a republicata eu modificarile si
completarile ulterioare ;
A vand in vedere propunerea primarului comunei Socodor, in cali tate de initiator al
proiectului de hotarare ~i expunerea de motive a initiatorului, inregistrata sub nr. 965 din
30.03.2017;
Avand in vedere raportul intocmit de responsabilul din departamentul de
urbanism din cadrul Primariei Comunei Socodor, inregistrat sub nr. 966 din 30.03.2017;
Votul exprimat in unanimitate de catre eei 11 consilieri prezenti 1a ~edinta
din cei 11 In functie.
in temeiul art. 45 alin (2) lit.( e) ~i art.I 15 alin(1) !it.(b) din Legea nr.215/200 1
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

HOT.AR.ASTE:,

Art.I. Se aproba Regulamentullocal

de implicare a publicului in elaborarea sau
revizuirea planurilor de urbanism ~i amenajarea teritoriului, potrivit Anexei care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
din eadrul Primariei Comunei Soeodor ;

secretarul

Art.3. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor ,
In termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~i birou urbanism ~i 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 ~i
Contencios Administrativ.
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ANEXA la BeL nr.37/2017

REGULAMENTLOCAL
de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism ~i
amenajare a teritoriului
I .DEFINIRE , SCOP
Urbanismul

constituie un ansamblu de activitati complexe de interes general ce contribuie la

dezvoltarea

spatiala echilibrata, la protectia patrimoniului

natural si construit, la imbunatatirea

conditiilor de viata in localitatile rurale si rurale, precum ~i la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel
regional, national si european. Acesta are ca principal scop stimularea evolutiei

complexe a

localitatilor, prin elaborarea ~i implementarea unor strategii de dezvoltare pe tennen scurt, mediu ~i
lung. Activitatea de urbanism cuprinde toate localitatile tarii, organizate in retea, pe baza ierarhizarii

~i distributiei echilibrate a acestora in teritoriu si desfasoara in baza Legii 350/2001 privind
amenajarea

teritoriului

~i urbanismul

cu modificarile

~i completarile

ulterioare,

a Ordinului

nr.2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare si consutare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului ~i de urbanism, a HG 525/1995 pentru
aprobarea regulamentului general de urbanism republicata ~i a Codului Civil.
Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, prin art.S7-61 din Lege, reglementeaza participarea populatiei in
procesul de luare a deciziilor in cadrul activitatilor de amenajare a teritoriului si
dezvoltare ruralistica a localitatilor.
Prezentul regulament stabileste componentele obligatorii ale informarii si consultarii publicului care
se aplica in cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism ~i de amenajare a
teritoriului.
Informarea si consultarea publicului se va efectua in toate fazele proceselor de elaborare sau
actualizare a planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului si este parte integranta a procedurii
de initiere, elaborare, avizare ~i aprobare a documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului.
Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea ~i revizuirea planurilor de urbanism ~i
amenajare a teritoriului se adreseaza tuturor initiatorilor, elaboratorilor ~i utilizatorilor planurilor de
urbanism (PUG, PUZ, PUD), a avizatorilor, precum si tuturor factorilor de decizie din domeniu de la
nivelul administratiei publice locale.
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Documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului inregistrate vor parcurge etapele eu privire
la informarea si consultarea publicului prin grija persoanei desemnate prin dispozitia primarului
comunei, in baza prezentului Regulament. Proeesul de informare ~i eonsultare a publicului pentru
fiecare documentatie se va finaliza cu raportul informarii ~i consultarii publicului, raport ce se va
supune atentiei autoritatilor administratiei pub lice responsabile cu aprobarea planului, impreuna eu
documentatia completa.
Dupa aprobare, prezentul regulament local este act de autoritate a1 administratiei publice a Comunei
Socodor, parcurgerea tuturor etapelor fiind obligatorie, ~i care confers documentatiilor
legitimitate de aplicare, constituindu-se

de urbanism

astfel temei juridic in vederea realizarii programelor de

dezvoltare ruralistica precum si a autorizarii lucrarilor de construire a obiectivelor

de investitii,

corel ate cu strategia de dezvoltare. Documentatiile de urbanism ~i amenajare a teritoriului care se
aproba :rara respectarea prezentului Regulament sunt nule de drept.
II. DOMENIUL DE APLICARE AL REGULAMENTULUI
1. Obiectivele prezentului regulament sunt de a contribui la:
a) imbunatatirea procesului de fundamentare si luare a deciziilor cu privire la interventiile in spatiul
rural ~i in teritoriu
implementarea

prin includerea

interventiilor,

proceselor

participative

in configurarea,

planificarea

~i

in corelare cu prioritatile ~i necesitatile semnalate de comunitatile

locale;
b) educarea publicului cu privire la planificarea strategies ~i incurajarea participarii comunitatii in
luarea deciziilor din acest domeniu;
c) crearea unui cadru institutionalizat

de ajustare continua a intereselor membrilor

comunitatii,

satisfacatoare pentru toti cei implicati in procesul planificarii, in contextul respectarii drepturilor
individuale si totodata promovarii interesului public.
2. Regulamentul

se aplica tuturor etapelor din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a

planurilor de urbanism sau amenjarea teritoriului: initiere, elaborare, adoptare si implementare.
Astfel se va avea in vedere cresterea calitatii vietii cetatenilor prin includerea proceselor participative
(participare cetateneasca) in configurarea, planificarea ~i implementarea interventiilor, in corel are cu
prioritatile

si necesitatile

sugestiile comunitatii

semnalate

de comunitatile

locale, bazate pe nevoile, preferintele

si

81 prin stimularea participarii active a cetatenilor in procesul de luare a

deciziilor administrative precum ~i in procesul de elaborare a actelor normative;

Leglslatie
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Activitatea de infonnare si consultare a publieului in etapa aprobarii fiecarei eategorii de plan in
parte se faee va face eu respeetarea si in eonfonnitate eu:
Ordinul nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de infonnare si consultare a
publicului

cu privire la elaborarea

sau revizuirea planurilor

de amenajare

a teritoriului

~i de

urbanism, eu modifiearile si completarile ulterioare
Legea

Dr.

5212003 privind

transparenta

decizionala

in administratia

publica,

cu completarile

ulterioare;
Legea nr. 54412001 privind liberul acces la informatiile

de interes public, eu modificarile

~1

cornpletarile ulterioare;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i urbani smul , eu modificarile si cornpletarile
ulterioare;
B.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si
programe, eu modifiearile S1 completarile ulterioare
Ordin MLPAT nr. 13N/1999; 176/N/16.08.2000;

37/N/08.06.2000;

Ordin indieativ GM 009-2000,

eu modificarile S1 eompletarile ulterioare
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, eu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, eu modificarile si completarile ulterioare
H.G. nr. 870 12006 privind aprobarea Strategiei pentru imbunatatirea

sistemului de elaborare,

coordonare ~i planificare a politieilor pub lice la nivelul administratiei publiee centrale preeum si prin
intreaga legislatie specifica

si conexa din domeniul

urbanismului

si amenajarii

teritoriale, eu

modificarile si completarile ulterioare.
III. COMPONENTA
COORDONAREA

STRUCTURII

INFORMARII

DOCUMENTATIILE

~I CONSULT

~I ATRIBUTIILE

ARII

PUBICULUI

iN
PENTRU

DE URBANISM PUG/PUZIPUD

Capito luI 1:
Art. 1. Persoana responsabila cu informarea ~i consult are a publicului este desemnata din cadrul
primariei si numita prin dispozitia primarului la data aprobarii prezentului regulament

Persoana responsabila

Cll

informarea ~i consultarea publicului are urmatoarele atributii:

a) coordoneaza redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe
baza Regulamentului local adopt at ~iin functie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare
a teritoriului;

,----------il(
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b) raspunde de redactarea cerintelor specifice care vor fi inc1use In documentele de selectare ~i
desemnare a elaboratorului pentru documentatiile de urbanism ~i amenajare a teritoriului initiate de
autoritatile administratiei publice locale;
c) raspunde de redactarea propunerilor de cerinte specifice necesar a fi incluse in avizul prealabil de
oportunitate pentru documentatiile

de urbanism initiate de investitori privati, persoane fizice sau

juridice;
d) gestioneaza activitatile de informare si eonsultare a publicului pe tot parcursul documentatiei,
pana la aprobare;
e) este persoana de contact din partea administratiei publice locale pentru activitatile de informare ~i
consultare a publicului In privinta proiectului respectiv
Art. 2. In functie de complexitatea documentatiei de urbanism, persoana desemnata ca responsabila
eu informarea ~i consultarea publicului, poate fi sprijinita de un grup de lucru permanent, din care
pot face parte reprezentanti ai administratiei publice locale, ai mediului de afaceri si ai societatii
civile, preeum ~i de reprezentanti ai cetatenilor.
Art. 3. Documentul de planificare a procesului informare si consul tare a publicului, in baza caruia se
desfasoara procesul de participare a publicului trebuie

sa cuprinda

urmatoarele informatii obligatorii:

a) identificarea partilor interesate, persoane fizice sau juridice, institutii pub lice care pot fi afectate de
prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajare a teritoriului
b) modalitatea prin care vor fi anuntati cei interesati ~i cei potential afectati referitor la initierea
procesului de elaborare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului ~i de schimbarile propuse
c) modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectati sau interesati de a discuta propunerea cu
initiatorul ~iproiectantul ~i de a-si exprima rezerve, a formula observatii sau a sesiza problerne
pertinente legate de propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, inainte de
supunerea spre avizare autoritatilor competente
d) calendarul propus de initiator pentru indeplinirea

obligatiilor

de informare

sr consult are a

responsabil

cu informarea

~i consultarea

publicului
e) datele de contact ale reprezentantului

primariei,

publicului.
Docurnentul de planificare se intocmeste pentru fiecare documentatie de urbanism in parte tinand
cont de etapele de elaborare si de prevederile contractului incheiat intre beneficiarul planului si
elaborator (proiectant).
Art. 4. Raportul informarii si consultarii publicului, intocmit de persoana desemnata cu coordonarea
dosarului, va cuprinde urmatoarele informatii:

------.---------~----,
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1. detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si consulta publicul
a) datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea
solicitantului;
b) continutul,

datele de transmitere pnn posta, numarul trimiterilor

postale, invitatii, buletine

informative, publicatii;
c) localizarea rezidentilor,

proprietarilor

si partilor interesate care au primit notificari, buletine

informative sau alte materiale scrise;
d) numarul persoanelor care au participat la procesul de consultare si informare;
2. rezumatul problemelor, observatiilor, rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de
informare si consultare
a) modul in care solicitantul

a rezolvat sau intentioneaza

sa rezolve observatiile

~l

rezervele

exprimate de public;
b) observatiile ~i rezervele pe care initiatorul planului de urbanism nu poate sau nu e dispus sa Ie
rezolve, in baza motivatiei scrise de initiator si/sau elaboratorul documentatiei;
c) orice alte informatii considerate necesare pentru a sustine preluarea sau nepreluarea propunerilor
Raportul informarii S1 consultarii publicului insotit de punctul de vedere al responsabilului

din

departamentul de urbanism din cadrul Primariei Comunei Socodor vor fi postate pe site-ul Primariei
Comunei Socodor.
Art. 5. Raportul informarii si consultarii publicului, insotit de Punctul de vedere al responsabilului
din departamentul

de urbanism din cadrul Primariei Comunei Socodor, fundamenteaza

decizia

Consiliului Local al Comunei Socodor de aprobare sau respingere a planurilor de urbanism.
In vederea fundamentarii tehnice a deciziei, autoritatile administratiei publice locale pot solicita
opinia unor experti atestati sau asociatii profesionale din domeniu.

Capitolul 2: Modalitatile de flnantare a activitatilor de informare ~i consultare

Art. 6. Pentru documentatiile de urbanism initiate de catre autoritatea publica locala, activitatile de
infonnare ~i consultare vor fi suportate din bugetul local, cu posibilitatea de refinantare ulterioara.
Art. 7. Pentru documentatiile
percepe

0

de urbanism initiate de persoane fizice sau juridice interesate, se va

taxa stabilita anual prin Hotarare a Consiliului Local Socodor, in temeiul Legii 227/2015

privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare.
Art. 8. Taxa va fi achitata in avans, la sediul Primariei Comunei Socodor, odata cu inregistrarea
documentatiei pentru infonnarea ~i consultarea publicului .
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Art. 9. Cuantumul taxelor pentru activitatea de infonnare ~i consultare a publicului se vor stabili
annal prin Hotarare a Consiliului Local.
.Art. 10. Venitul obtinut din perceperea acestei taxe va fi folosit pentru cheltuielile aferente
informarii si consultarii publicului.

Capitolul

3: Definirea situatlilor in care se consldera

Inasurile administrative

ca Regulamentul

Iocal a fost incalcat si

de sanctionare

Art. 11. Documentatiile de urbanism care se aproba rara respectarea tuturor etapelor de infonnare ~i
consultare prevazute

in prezentul regulament

pentru fiecare tip de documentatie

de urbanism

(PUG,PUZ,PUD), sunt nule de drept.
Art. 12. In cazul nerespectarii

prevederilor

prezentului

Regulament,

se vor aplica prevederile

legislatiei in vigoare, iar in cazul functionarilor se vor aplica sanctiunile stabilite prin Legea nr.
188/1999, privind Statutul functionarilor publici.
Art. 13. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de catre initiatorii documentatiilor
ruralistice va duce la imposibilitatea intocrnirii Raportului de informare si consultare a publicului ~i
implicit la restituirea documentatiei la initiator.
Capitolul

4: Principiile

de identificare

a grupurilor

tinta pentru

informare

~i consultare,

pentru flecare categorie de plan

Art. 14. Pentru Planul Ruralistic General ~i Regulament

Local de Urbanism

aferent:

Procedura de informare ~i consultare se adreseaza tuturor cetatenilor orasului, precum ~i autoritatii
competente in ceea ce priveste protectia mediului, precum ~ituturor autoritatilor interesate.
Art. 15. Pentru Planuri Ruralistlee
a) persoane cu drept patrimonial-

Zonale ~i Regulament

Local de Urbanism

aferent:

initiatorii documentatiei

- propri etari direct afectati
- proprietarii parcelelor vecine zonei afectate
b) relevanta functionala - rezidenti si detinatori de activitati identice sau complementare etc
c) caracter asociativ - organizatii ale societatii civile, asociatii profesionale, asociatii ale sectorului de
afaceri
d) alte grupuri-tinta se vor putea identifica pe parcursul procedurii de informare ~i consultare a
publicului.
Art. 16. Pentru Planurlle Ruralistiee

--.-~(
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proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile parcelei care a generat P.U.D.-ul precum ~i din
proprietarii parcelelor situate peste drum de parcel a beneficiarului P.U.D.

Capitolul 5: Modul ~ilocul in care publicul va avea acces la informatli ~i documentatii

Art. 17. Se asigura spatiu permanent dedicat schimbului de informatii eu privire la aetivitatea de
urbanism si amenajare a teritoriului la sediul Primariei Comunei Socodor (Str. Principala, nr.l)
Art. 18. Orarul ~i locul unde se va putea face consultarea documentatiilor de urbanism se va stabili
pentru fiecare documentatie in parte si va fi specifieat atilt in anuntul de infonnare afisat pe site-ul
Primariei Comunei Socodor cit si pe panourile de informare.

Art. 19. Caracterul public al documentatiilor se asigura tarii a se aduce atingere restrictiilor impuse
de legislatia in vigoare privind secretul comercial si industrial, proprietatea intelectuala, protejarea
interesului public si privat, garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la
dreptulla viata intima, farniliala ~i privata conform Legii 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public ~i a Legii 5212003 privind transparenta decizionala in administratia
publica, cu completarile si modificarile ulterioare.

Capitolul 6: Modul in care se va face evaluarea proceselor de participare

publici ~i

actualizarea Regulamentului local in consecinta

Art. 20. Evaluarea eficacitatii procesului de consultare ~i informare a publicului se face anual prin
analiza observatiilor, reclarnatiilor si recomandarilor de imbunatatire, modificarilor legislative. In
urma analizei se incheie un proces verbal care poate sa stea la baza modificarilor prezentului
Regulament.

Capitolul 7: Desfasurarea etapelor metodologice diferentiate pe categorii de planuri de
amenajare a teritoriului ~i de urbanism: 7.1. Planul Ruralistic General (PUG) ~i Regulamentul
Local de Urbanism (RLU) aferent acestuia

Art. 21. Implicarea ~i consultarea publicului se va face in cinci etape:
Etapa 1- etapa pregatitoare PUG si RLU aferent
Etapa 2- etapa de documentare ~i eloborare a studiilor de fundament are
Etapa 3- etapa elaborarii propunerilor PUG ~i RLU aferent
Etapa 4- etapa aprobarii PUG ~i RLU aferent

-.-,-------(
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Etapa 5- etapa monitorizarii implementarii PUG ~i RLU aferent

1. IMPLICAREA PUBLICULUI iN ET APA PREGATITOARE
Primaria va aduce la cunostinta publicului si a autoritatii competente cu protectia mediului, intentia
de elaborare sau reactualizare
necesare initierii procedurii

a PUG si obieetivele acestuia inainte de elaborarea documentelor
de licitatie publica in vederea atribuirii servieiilor de elaborare a

planului, tema program ~i caietul de sareini.
a) INFORMAREA eu privire la intentia de elaborare a PUG se va face simultan, prin urmatoarele
metode:
- Afisarea anuntului atat la sediul Primariei cat si la sediul Consiliului Judetean Arad, in spatiile
special amenajate, desehise cetatenilor;
- Publicarea anuntului pe pagina proprie de internet a Primariei Comunei Soeodor www.socodor.ro si
a CJ Arad http://www.cjarad.ro/
- Publicarea anuntului in presa locala
- Primaria poate po ate aduce la cunostinta publicului intentia de elaborare sau revizuire a PUG si prin
alte metode: anunturi in presa locala, afise, prin organizarea de conferinte, interviuri, organizarea
unor evenimente si/sau expozitii eu harti, planuri, schite, tabele, grafiee, orice alte materiale.

Continutul anuntului:
- prezentarea succinta a argumentarii intentiei de elaborare sau reaetualizare a PUG ~i a obiectivelor
in core1are cu propunerile euprinse in planurile de amenajare a tereitoriului national, zonal, judetean;
- numele ~i datele de contact ale persoanei responsabile eu informarea ~i consultarea publicului din
cadrul primariei , care va prelua observatiile, recomandarile ~i propunerile transmise;
- perioada, in care pot fi transmise comentarii, observatii ~i propuneri sau exprimate nevoi, maxim 25
de zile de la data publicarii anuntului;
- modul in care va fi pus la dispozitia publieului raspunsul la observatiile transmise in aceasta
perioada.
Anunturile vor fi mentinute pe toata perioada in care pot fi transmise observatii si propuneri.
b) DISEMfNAREA REZULT ATELOR INFORMA.Rn
Observatiile, sugestiile sau propunerile sintetizate, cu privire la intentia de elaborare sau revizuire a
PUG si argumentatia

preluarii sau nepreluarii

propunerilor

se pun la dispozitia publicului,

in

maximum 15 zile de la data limita stabilita pentru primirea lor prin urmatoarele metode:
- Afisarea atat la sediul primariei dit si la sediul CJ Arad, in spatiile special amenajate, deschise
cetatenilor;
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- Publiearea pe pagina proprie de internet a Primariei comunei Socodor www.soeodor.
ro ~i pe pagina CJ Arad http://www.cjarad.ro/
Propunerile si nevoile populatiei identifieate in urma procesului de informare si consultare vor fi
ex ami nate ~isintetizate si vor fi prezentate ca anexa la documentatia necesara atribuirii serviciilor de
elaborare a PUG preeum si obligatiile ce deriva din derularea activitatilor de informare si
consultare a publicului.
Elementele de tema incluse In documentatia necesara atribuirii servieiilor de elaborare sau revizuire a
PUG privind obiectivele principale, aspeetele ~i prevederile principale ee urmeaza a fi abordate,
procedurile specifice de
informare si consul tare a publieului pe parcursul elaborarii sau revizuirii PUG ~i obligatiile ce derive
din derularea activitatilor de informare ~i consultare a publicului se redacteaza de catre responsabilul
cu activitatea de urbanism din cadrul primariei cu sprijinul unui grup eu rol consultativ,
Grupul de lucru cu rol consultativ se va constitui prin dispozitia primarului In functie de solicitari
astfel incat sa se asigure identificarea prealabila a nevoilor 1a care PUG trebuie sa raspunda,

2. IMPLICAREA

IN ET APA DE DOCUMENT ARE ~l ELABORARE

PUBLICULUI

A

STUDIILOR DE FUNDAMENT ARE
- In etapa elaborarii studiilor de fundamentare a propunerilor, cerintele ~i optiunile publicului legate
de dezvoltarea teritoriala vor fi obtinute de elaboratorul documentatiei de urbanism prin metode de
cercetare sociologies relevante pentru obiectivele propuse.
- Cercetarea sociologies
analizarea rezultatelor

se efectueaza de catre persoane specializate in pregatirea, derularea si
metodelor

corespunzatoare,

atestate conform legii in privinta elaborarii

documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului.

- In

cazul in care sunt identificate analize ale optiunilor publieului deja realizate si eare raspund

cerintelor ~i obiectivelor enuntate prin procedurile specifice de inforrnare si consultare a publicului,
acestea sunt mentionate ~i luate in considerare.
3. IMPLICAREA PUBLICULUI

IN

ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR

Pe parcursul elaborarii propunerilor este recomandata consultarea publicului sau a anumitor factori
interesati, precum organizatii ale societatii civile, asociatii profesionale, asociatii ale sectorului de
afaceri, reprezentanti
optiunii preferate,

ai cetatenilor, asupra evolutiei propunerilor

astfel incat sa fie preintampinate

eventuale

preliminare,

a alternativelor ~i

dezacorduri

sau contestari

iar

consultarea se va organiza in mod unitar cu evaluarea de mediu, prin colaborarea eu autoritatile
responsabile din domeniul mediului.
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Consultarea va fi organizata in mod unitar cu evaluarea de mediu, prin colaborarea cu autoritatile
responsabile din domeniul mediului.
a) INFORMAREA

publicului

de catre pnmane

cu privire la propunerile

elaborate se va face

simultan, prin urmatoarele metode:
. Publicarea in mass-media de doua ori, la interval de 3 zile calendaristice ~i pe propria pagina de
internet anuntul cu privire la: finalizarea propunerilor preliminare, precum si posibilitatea, modul ~i
perioada, locul si orarul in care se pot consulta documentele ~i transmite observatii in termen de
maximum 45 de zile calendaristice de la data ultimului anunt precum si obiectivele, data, locul de
desfasurare, ora de incepere S1 durata estimata a dezbaterii publice care are loc la minimum 20 de zile
de la data ultimului anunt, daca este cazul.
- Afiseaza anuntul de mai sus ~i propunerile insotite de explicatii succinte, serise ~i desenate, intr-un
limbaj nontehnic, pe

0

perioada de eel putin 30 de zile, la sediul propriu ~i in alte locuri special

amenajate, daca este cazul.
- Transmiterea in scris a anuntului publicat in mass- media sau pagina de internet, cu eel putin 15 zile
inainte

de data dezbaterii

publice catre autoritatile

administratiei

publice

locale afectate de

propunerile PUG, organismele regionale ~i autoritatile de la nivel central direct interesate, precum ~i

.

catre alti, factori interesati, identificati,

Pentru propunerile ce aduc modificari importante unor parti mari din localitate sau care afecteaza un
numar mare de persoane, primaria poate sa informeze publicul prin expozitii, brosuri, anunturi, etc.
b) CONSULT AREA publicului de catre Primarie asupra propunerilor preliminare prin urmatoarele
acti vita!i:
- Punerea la dispozitia publicului, pentru consul tare, prima versiune a PUG, pre cum ~i explicatii ~i
reprezentari grafice succinte ale propunerilor preliminare pe durata a cel putin 45 de zile;
- Expunerea materialelor grafice, cu explicatii, pe durata a eel putin 45 de zile, in biroul dedicat
schimbului de informatii in activitatatea de urbanism ~i amenajare a teritoriului din cadrul Primariei
~i asigurarea preluarii observatiilor de la cetateni
- Pregatirea, organizarea ~i conducerea unei dezbateri publice eu privire la propunerile preliminare,
inclusiv in privinta evaluarii impactului acestora asupra mediului.
Pentru propunerile ce aduc modificari importante unor parti mari din localitate sau care afecteaza un
numar mare de persoane, primaria consulta publicul prin:
. Organizarea de dezbateri pub lice pe anumite subiecte critice, dezbateri sau intruniri in anumite
zone, interviuri de grup, grupuri consultative structurate pe domenii sau pe anumite categorii de
public etc.;

~{
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c) DISEMINAREAREZULTATELOR

INFORMARn

~I CONSULTARII

- Informarea publicului cu privire 1a rezultatele consultarii, prin publicarea pe propria pagina de
internet a Primariei comunei Socodor www.socodor.ro si a CJ Arad httpi//www.cjarad.ro/,

in spatiile

special amenajate, deschise cetatenilor a observatiilor ~i sugestiilor publicului asupra propunerilor
preliminare ~i a raspunsului la acestea, in termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice;
In vederea aprobarii PUG ~i RLU in scopul fundamentarii deciziei consiliului local, responsabilu1 cu
activitatea de urbanism asigura elaborarea raportului consultarii

publicului referitor la opiniile

colectate, raspunsurile date ~i argumentarea lor.
in vederea fundamentarii tehnice a deciziei, Primaria, Consiliul local pot solicita opinia unor experti
atestati sau a unor asociatii profesionale din domeniu.
4. IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA APROBARII PLANULUI

\.J

Informarea si consu1tarea publicului in etapa aprobarii se face conform Legii nr. 5212003 privind
transparenta decizionala in administratia publica, eu completarile ulterioare, S1 conform Legii nr.
544/2001 privind liberul aeces la informatiile de interes public, eu modificarile

S1 completarile

ulterioare.
5. IMPLlCAREA PUBLICULUI IN MONITORIZAREA

IMPLEMENTARII

PUG

lnformatiile continute in PUG si RLU aferent reprezinta informatii de interes public si vor fi puse 1a
dispozitie automat prin publicare pe site-ul primariei si vor fi eliberate la cerere conform Legii nr.
544/2001, eu modificarile si completarile ulterioare.
Anual, Primaria va face public modalitatile privind aplicarea prevederilor PUG ~i stadiul de aplicare.

7.2. Planul Ruralistie Zonal (PUZ) ~i Regulamentul

Local de Urbanism

(RLU) aferent acestuia

Art. 22. Implicarea si consultarea publicului se va face in patru etape:
Etapa 1- etapa pregatitoare PUZ ~i RLU aferent
Etapa 2- etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent
Etapa 3- etapa aprobarii PUZ ~i RLU aferent
Etapa 4- etapa monitorizarii implementarii PUZ si RLU aferent

1 IMPLICAREA PUBLICULUI

iN ETAP A PREGATITOARE

A. In situatia PUZ-lor initiate de Primarie in confonnitate

cu prevederile Legii 350/2001 si O.U.

nr.7/2011, eu modificarile si completarile ulterioare.

-----."-~-~____{
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Primaria in colaborare cu Institutia arhitectului sef al Judetului Arad pe baza conventiei va aduce la
cunostinta publicului ~i a autoritatii competente cu protectia mediului, intentia de elaborare a PUZ ~i
obiectivele acestuia inainte de elaborarea documentelor necesare initierii procedurii de atribuire a
serviciilor de elaborare a planului, tema program ~i caietul de sarcini si inainte de emiterea avizului
prealabil de oportunitate.
a) INFORMAREA cu privire la intentia de elaborare a PUZ se va face simultan, prin urmatoarele
metode:
. - Afisarea anuntului la sediul Primariei in spatiul special amenajat, deschis cetatenilor;
- Publicarea anuntului pe pagina proprie de internet a Primariei Comunei Socodor www.socodor.ro si
pe pagina Consiliului Judetean Arad http://www.cjarad.ro/;
- In functie de impaetul estimat al PUZ, (suprafata studiata, rnodificari propuse, specifieul investitiei
ce a generat elaborarea documentatiei) pentru argumentarea unor objective ale planului sau pentru
identificarea

si evaluarea

unor posibile opinii ~i interese divergente,

in vederea determinarii

oportunitatii planului in interes public, se va proceda la: notificarea proprietarilor din zona, afisarea
anuntului in zona de studiu preconizata pe panouri conforme cu modelele din anexa 2, organizarea de
intalniri cu locuitorii din zona, evenimente si/sau expozitii eu hartii, planuri, schite, tabele, grafice,
orice alte materiale,

Continutul anuntului:
- prezentarea succinta a argumentarii intentiei de elaborare a PUZ si a obiectivelor principale ale
aeestuia in corelare cu prevederile PUG;
- numele si datele de contact ale persoanei responsabile

din cadrul Primariei cu informarea ~i

consultarea publicului, care va prelua observatiile, recomandarile si propuneri1e transmise;
- perioada in care pot fi transmise comentarii, observatii ~i propuneri sau exprimate nevoi, minim 10
zile de la data publicarii anuntului;
- data la care va fi publicat raspunsul la observatiile transmise in aceasta perioada, pe pagina proprie
de internet a Primariei cornunei Socodor: www.socodor.ro.
http://www.cjarad.ro/~ilasediulPrimaneiSocodor.str.Principalii

pe pagina Consiliului Judetean Arad
nr.l, in maxim 10 zile lucratoare

de 1a data limita stabilita pentru primirea lor.
Anunturile vor fi mentinute pe toata perioada in care pot fi transmise observatii si propuneri.
Elementele de tema, obieetivele si cerintele, nevoile la care PUZ trebuie sa raspunda, procedurile
specifice de informare ~i consultare a publicului pe parcursul elaborarii si obligatiile ce deriva din
derularea activitatilor de informare si consultare a publicului, incluse in documentatia

necesara

atribuirii serviciilor de elaborare PUZ, se redacteaza de catre persoana responsabila cu urbanisrnul
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din cadrul Primariei, cu sprijinul unui grup de lueru eu ro1 eonsultativ, format din reprezentanti ai
compartimentului de speeialitate,
Comisiei tehniee de amenajare a teritoriului ~i urbanism a Consiliului Judetean Arad, ai autoritatii
competente cu protectia mediului, eomisiei de urbanism din cadrul consiliului
institusii/organisme

local ~i ai altor

interesate de la nivel central, judetean sau local, precum si persoana responsabila

eu informarea si consult area publicului.
B. In situatia PUZ-Ior initiate in conditiile Legii nr.350/2001

~i ale Ordinului nr.7/2011,

eu

modifiearile S1 completarile ulterioare, de catre un investitor privat, persoana fizica sau juridica,
Primaria sau dupa caz Consiliului Judetean Arad prin Institutia Arhitectului

sef, va comunica

solicitantului prin certificatul de urbanism ~i avizul prealabil de oportunitate obligatiile ce deriva din
procedurile specifice de informare si consultare a publicului.
a) INFORMAREA cu privire la intentia de elaborare a PUZ se va face de catre Primarie, la initiativa
investitorului privat, prin urmatoarele metode:
- Afisarea anuntului la sediul Primariei in spatiul special amenajat, deschis cetatenilor
de catre persoana responsabila cu informarea si consult area publicului;
- Publicarea anuntului pe pagina proprie de internet a Primariei comunei Socodor www.socodor.ro 81
pe pagina Consiliului Judetean Arad http://www.cjarad.ro/
- In functie de impactul estimat al PUZ, (suprafata studiata, modificari propuse, specificul investitiei
ce a generat elaborarea documentatiei) pentru argumentarea unor obiective ale planului sau pentru
identificarea

si evaluarea

unor posibile opinii si interese divergente,

in vederea determinarii

oportunitatii planului in interes public,
investitorul privat va proceda la: anuntarea proprietarilor din zona, afisarea anuntului in zona de
studiu preeonizata pe panouri conforme eu modelele din anexa 2 si instiintarea Primariei de actiunile
intreprinse.
- In functie de complexitatea obieetivelor propuse si impactul estimat al PUZ, pentru identificarea
oportunitatii planului in interes public, Primaria va organiza dezbateri publice referitoare la intentia
de elaborare, intilniri eu locuitorii din zona, publicarea anuntului in presa local a, evenimente si/sau
expozitii eu harti, planuri, schite, tabele, grafice, orice alte materiale.
2 IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR
Pe parcursul elaborarii documentatiei de PUZ se va realiza consultarea publieului asupra evolutiei
propunerilor,

argumentarea

beneficiilor aduse in interes public pentru a preintampina

eventuale

dezacorduri sau contestari lnformarea si consultarea publicului cu privire la propunerile din PUZ se
fac inainte de transmiterea documentatiei pe eircuitul tehnic de avizare,

-.~----------{

13

)-----.----

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330 ;Comuna Socodor nr.lCod Postal 317305,judefu/ Arad,TeJ.0257 358100,.
Fax. +4 0257
e-mail:
.

a) INFORMAREA

publicului

de catre Primarie cu privire la propunerile

elaborate se va face

simultan, prin unnatoarele metode:
- Publica pe toata perioada consultarilor, pe propria pagina de internet a Primariei comunei Socodor
www.socodor.ro
posibilitatea,

S1 pe pagina Consiliului Judetean Arad http://www.cjarad.ro/anuntul

cu privire la

modul si perioada, locul si orarul in care se pot consulta documentele S1 transmite

observatii la sediul Primariei in termen de 15 zile calendaristice de la data anuntului, precum si
obiectivele, data, locul de desfasurare, ora de incepere ~i durata estimata pentru fiecare metoda de
consultare;
- Afiseaza anuntul la sediul propriu;
- Afiseaza anuntul, cu caracteristicile stabilite prin prezentul regulament, pe panouri rezistente la
intemperii amplasate in eel putin 3 locuri vizibile pe teritoriu1 zonei studiate;
- Identifica si notifies proprietarii ale carer imobile vor fi direct afectate de propunerile PUZ;
- Investitorul privat initiator al PUZ afiseaza anuntul, cu caracteristicile

stabilite prin prezentul

regulament, in loc vizibil pe parcela care a generat elaborarea PUZ;
- Identifica ~i notifica proprietarii ale caror imobile vor fi direct afectate de propunerile PUZ;
- Depune la sediul Primariei propunerile elaborate, dovada notificarii proprietarilor direct afectati de
propunerile
publicarii

PUZ si anuntul cu caracteristicile
pe pagina de internet

stabilite prin prezentul regulament,

In vederea

comunei Socodor www.socodor.ro,

pe pagma

a a Primariei

Consiliului Judetean Arad http.z/www.cjarad.ro/ si afisarea la sediul propriu.
In functie de complexitatea

sau impactul estimat al propunerilor

PUZ, primaria responsabila cu

aprobarea acestuia:
- informeaza publicul prin expozitii in zona, brosuri, anunturi in scoli, etc.;
b) CONSULTAREA

publicului de catre Primarie asupra propunerilor preliminare prin urmatoarele

activitati:
- Punerea Ia dispozitia publicului a documentelor
explicative

serise si desenate,

aferente propunerilor

preeum si documentele

PUZ, inclusiv materiale

ce au stat la baza primei variante a

propunerilor, dupa eaz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate, cu explicatii intr-un
limbaj nontehnic, pe durata a eel putin 15 zile calendaristice, la sediul primariei in biroul dedicat
activitatii de urbanism si asigurarea preluarii observatiilor de la cetateni;

in

functie de eomplexitatea

sau impactul estimat al propunerilor PUZ, primaria responsabila cu

aprobarea aeestuia:
- consulta publicul prin: dezbateri publice, grupuri consultative pe domenii sau pe anumite eategorii
de public etc.;

-{

14

}----"------

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330 ;Comuna Socodor nr.I Cod Postal 317305, judelul Arad, TeL 0257358

100,.

.: www.socodor.ro

- organizeaza ateliere de lucru, audieri publice, intalniri etc., pentru identificarea si punerea in comun
a cunostintelor ~i cornpetentelor sau identificarea intereselor mutuale etc.

c) DISEMINAREA REZULTATELE INFORMARn $1 CONSULTA.Rn
- Primaria informeaza publicul cu privire la rezultatele consultarii prin publicarea pe pagina proprie
de internet a Primariei comunei Socodor www.socodor.ro
http./zwww.cjarad.rc/

pe pagina Consiliului

Judetean Arad

si afiseaza la sediul propriu in spatiile special amenajate, deschise cetatenilor a

observatiilor si sugestiilor pubhcului asupra propunerilor preliminare ~i a raspunsului la acestea, in
termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultare a publicului.
- Primaria informeaza in scris proprietarii ale carer imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ ~i
care au trimis opinii, cu privire la observatiile primite ~i raspunsul argumentat la acestea.
In vederea aprobarii PUZ in scopul fundamentarii
activitatea de urbanism
colectate,

raspunsurile

local, responsabilul

asigura elaborarea raportului consultarii publicului
date si argumentarea

Prirnaria, Consiliullocal

deciziei consiliului

lor. In vederea fundamentarii

eu

referitor la opiniile
tehnice a deciziei,

pot solicita opinia unor experti atestati sau a unor asociatii profesionale din

domeniu.
3 IMPLlCAREA PUBLICULUI IN ETAP A APROBARII PLANULUI
lnformarea si consultarea publicului in etapa aprobarii se face conform Legii nr. 52/2003 privind
transparent a decizionala in administratia publica, cu completarile ulterioare, si conform Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile

si completarile

ulterioare.
4 IMPLICAREA PUBLICULUI IN MONITORIZAREA

IMPLEMENTARII PUZ

Informatiile continute in PUZ si RLU aferent( plansa de Reglementari si restrictiile instituite in zona)
reprezinta informatii de interes public si vor fi puse la dispozitie prin publicare pe pagina proprie de
internet a Primariei comunei Socodor www.socodor, ro si vor fi eliberate la cerere conform Legii
nr.544!2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile 9i completarile
ulterioare.
7.3. Planul Urbanistic

de Detaliu

Art. 23. Implicarea si consultarea publicului se va face in trei etape:
Etapa 1- etapa pregatitoare PUD
Etapa 2- etapa aprobarii PUD
Etapa 3- etapa monitorizarii implementarii PUD
1. IMPLICAREA PUBLICULUI

-- ..-~----.
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In situatia solicitarii elaborarii unui PUD, primaria informeaza si consults populatia prin urmatoarele
modalitati:,
• notifica proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD privind intentia ~i
propunerile documentatiei de urbanism, cu acordarea unui term en de primire a observatiilor sau
propunerilor de 15 zile;

- 111 situatia in care initiatorul PUD este

0

persoana fizica sau juridica, In termen de 5 zile de la

primirea tuturor observatiilor, primaria notifica initiatorul PUD cu privire la obiectiile primite ~i

solicita modificarea propunerilor sau raspunsul motivat de refuz al acestora, eu acordarea unui
term en de transmitere a raspunsului de catre initiator in termen de maximum 10 zile;
- in termen de 10 zile de la raspunsul argumentat al initiatorului PUD, primaria informeaza in scris
proprietarii care au trimis opinii eu privire la observatiile primite si raspunsul la acestea.
2. IMPLlCAREA PUBLICULUI IN ET APA APROBARn PUD
In vederea aprobarii PUD, responsabilul

cu activitatea de urbanism din cadrul primarire asigura

introducerea in documentatia supusa aprobarii consiliului local a raportului informarii ~i consultarii
publicului, insotit de punctul de vedere al structurii de specialitate.

IN MONITORIZAREA

3. IMPLlCAREA PUBLICULUI

IMPLEMENTARII PUD

Informatiile cuprinse in PUD reprezinta informatii de interes public ~i vor fi furnizate ~i puse 1a
dispozitie

in urma solieitarilor,

conform Legii nr. 544/2001, cu modificarile

ulterioare.

Presedinte de sedinta,
Nadaban Stelian Traian
~
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primaria@socodor.ro
.From:
Date:
". Toi(.

"Anca Ureche" <anca.ureche@mdrap.ro>
lu i, 13 martie 2017 10:47
,
icolaieiotcu@yahoo.com>; <gfa1ca@primariaarad.ro>; <primariachcris@yahoo.com>;
<."r
.("\."
'primariaineu@ineu.ro>; <primarialipova@gmail.com>;
<ciceac, vasile@primaria-nadlac.ro>;
<primariapancota@artelecom.net>;
<primaria.pecica@upcmail.ro>;
<primariasebis@yahoo.com>;
9~
)(.
<daniel.tomuta@primariasantana.ro>;
<primariaalmas@artelecom.net>;<micurescuion@yahoo.ro>;
\
""
<primariabirchis@yahoo.com>;
<primariabocsig@yahoo.com>;
<braziiprimaria@yahoo.com>;
\v'
..;;
<primariabuteni@yahoo.com>;
<ciaJmapveJ@yahoo.com>; <cennei@xnet.ro>;
<pr~ma~achi~india@yahoo.com>;
<c~nop-;-ar@primar.jaOnline.ro. >; <prim~riacovasin~@gma.il.com>;
\\"
"
<pr!mat;aCralva@arteJecom.net>; <:pnm.anadezna@chcknet.ro>; <pnmana.dorobantJ@~mal.).com>;
\\'
..
nmanafelnac@yahoo.com>;
<prtmana.fantanele@yahoo.com>;
<contact@frumuselll.ro>;
1< pimorodan@yahoo.com>; <claudiu.batranut@yahoo.com>; <primariagurahont@yahoo.com>;
<p imariabalmagiurgyahoo.com>;
<mibaeJabanci@yahoo.com>;
<cornelpopahasmas@yahoo.com>;
<prj aria ~iratosu@yahoo.com>; <primaria.macea@gmail.com>;
<haasztibor56@freemail.hu>;
pri riamoneasa@clicknet.ro>; <primaria _olari@yahoo.com>; <primariapaulis@gmail.com>;
rim riaperegulmare@yahoo.com>;
<petris@yahoo.com>; <primaria@comunapilu.ro>;
< ima iapJescura@yahoo.com>; <primariasavarsin@yahoo.com>;
<chesailie@yahoo.com>;
<b nccristian@yahoo.com>; <primaria@semlac.ro>; <primsm2003@yahoo.com>;
<primaria@socodor.ro>; <primariasagu@inext.ro>;
<primariaseitin@artelecom.net>;
<primariasicula@clicknet.ro>;
<primariasiria@yahoo.com>;
<prim _ sistarovat@yahoo.com>;
<primariataut@gmail.com>;
<primariatimova@yahoo.com>;
<primariavinga@yahoo.com>;
<consvarfurile@c1icknet.ro>; <primariavladimirescu@arad.astral.ro>;
<primar@primariazabrani.ro>;
<primariazadareni@yahoo.com>
Cc:
-ci ARAD ZEINA MOLDOVAN" <zeinamoldovan20 12@yahoo.com>
Subject:
lnformare finantare PUG
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Stimate domnule primar,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul,
Art. 46: (1) Planul urbanistic general are atat caracter director ~i strategic, cat ~i caracter de
reglementare ~i reprezinta principalul instrument de planificare operationata, constituind baza
legata pentru realizarea programelor ~i actiuntlor de dezvoltare, reprezentand in fapt,
dimensiunea spatiala a Strategiei locale de dezvoltare. Fiecare unitate administrativterttortala are obligatia sa i~i tntocmeesca ~i
i~i aprobe Ptanul urbanistic general, care se
actualizeaza periodic la cel mult 10 ani.

sa

Prectzarn faptul ca, 'in conformitate cu prevederile Legii nr. 303/2015 pentru modificarea Legii
nr. 350/2001, Art. II. - termenul de valabiLitate a planurilor de urbanism generale elaborate ~i
aprobate pana In anul 2003 poate fi prelungit prin hotarare a consHiului local/Consiliului
General al Municipiului Bucuresti pana La data aprobarii, in condttttle legii, a noii documentatn
de urbanism, dar nu mai tarziu de 30 decembrie 2018.
Atragem atentia lnsa ca, In fapt, aceasta prelungire este doar una arttttciala, prelungind numai
valabilitatea juridica a actului administrativ de aprobare, contmutut tehnic al planurilor de
urbanism nemaifiind corespunzator in raport cu proiectele ~i programele autoritatitor publice
locale.
In acest context ~i In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 525/1996, cu moditlcartle ~i
comptetarue ulterioare, tinantarea etaborarii st/sau actuallzarn planurilor urbanistice generale
~i a regulamentelor locale de urbanism se realizeaza din bugetele locale ale unitatilor
administrativ teritoriale precum ~i din bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale.
Administratiei Publice ~i Fondurilor Europene, acesta fiind autoritatea admtntstratlel publice
centrale responsabila cu derularea Programului privind elaborarea si/sau actualizarea Planurilor
Urbanistice Generale (PUG) ~i a Regulamentelor Locale de Urbanism (RLU), la nivel national,
prin programe anuale.
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Fondurile asigurate de la bugetul de stat pentru elaborarea PUG ~i RLU se atoca pe baza
criteriilor
specificate La art.6 din Normele metodoLogice finantarea elaborartt si/sau
actuattzant planurilor urbanistice generate ?i a regulamenteLor locale de urbanism din HG nr.

525/1996.
Pentru derularea Programului anual, In limita alocatiei bugetare anuale aprobate prin legea
bugetului de stat, In conforrnitate cu art. 6 din HG nr. 525/1996 cu rnodtttcartte ?i modlftcante
ulterioare, se procedeaza astfel:
- Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al consitiuiui iuaeteon, centraiizeatii
soiicitiiri!« primite de la consititle locale ?; transmit MDRAPFE ttsta cupnnzanc planurile
urbanistice generate, regulamentele locale de urbanism care urmeaza
fie elaborate sau
actualizate in anul respectiv precum ~ivaloarea tctala a cheltuielilor.

sa

- Solicttarlle includ atat lucrart In destasurare, cat ?i sottcitan de lucrart noi pentru elaborarea
documentatiilor.
- MDRAPFE examineaza ~i centratizeaza
propunerile primite, pe baza carora prezinta
Ministerului Finantelor Publice estimarite proprii, In scopul includerii In proiectul bugetului de
stat.
- In limita alocatiilor aprobate prin legea anuala a bugetului de stat, MDRAPFEanalizeaza ?1
'intocrneste programe anuale, aprobate de catre ordonatorul principal de credite prin nota de
fundamentare,
Conform legii tinantelor publice, In baza notei de fundamentare aprobate, MDRAPFE incheie
contracte de finantare cu consume judetene, in conformitate
cu ptatoanete aprobate
anual ~; trimestriai pentru fiecare consiliullocal
pentru elaborarea PUG ?i RLU.
In conformitate cu art. 8 din HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului generaL de
urbanism, cu modificarite ?i cornptetanle ulterioare, consiliile locale inchete contracte de
elaborare si/sau actualizare a PUG ?i RLU cu operatori economici care au personal de
specialitate atestat conform legit
In conformitate cu art. 9 din HG nr. 525/1996, compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate at consiliului judetean, verlfica docurnentatia cu receptia lucrarilor prtrnita de La
consiliul local, acorda viza de control financiar preventiv ~i intocrnesc decontul justificativ, pe
care Il transmit MDRAPFE.
MDRAPFE,prin DGDRI, pe baza deconturilor justificative, solictta deschiderea de credite, In
timita alocatiitor bugetare aprobate, ~i viteazii, cu ordin de plata, sumele cansfliUor judeiene.
Cansiliile judetene vireazii sumele consiliitor locale, for primarii vor efectua, in termen de 3
zite, pldtile in conturiie ceior care au elaborat documenuuiile,
nomtnatizati In decontul
justiffcativ, verificat de Ministerul Finantelor Publice.
Decontarea Iucraritor pentru elaborare PUG st RLUse face lunar, In limita plafoanelor bugetare
trimestriale aprobate ~i comunicate.
Avand in vedere cele menttonate, in cazul in care va aflati in situatta de a actualiza Planul
urbanistic general va rugam sa transmtteti cat mai cur and solicitarea dumneavoastra catre
Consiliul Judetean pentru a putea fi inclusa in Iista UAT-urilor ce vor primi finantare tn anul

2017.

ca

Totodata, va aducem La cunostiinta faptul
La nivelul MDRAPFEa fost eLaborat Observatorul
teritorial, 0 aplicatie informatica interactive bezata pe un sistem informational geografic care
permite analiza datelor In profit teritorial ~i sprijina fundamentarea politicttor In domeniul
arnenajarf teritoriuLui, urbanismului, infrastructurii ~i serviciilor sociaLe, locuirii ~i dezvottarii
regionale,
Avand In vedere faptuL ca platforma cuprinde inclusiv docurnentatiile de urbanism aprobate de
catre consHiiLe locale, astfel lncat sa se asigure 0 baza de date compteta, va rugam sa ne
sprijiniti prin transmiterea pieselor desenate din cadrul Planurilor urbanistice generate, in
orice format Ie detineti, fizic ~i electronic. in coordonate GIS, precum ~i regulamentullocal
de urbanism 1n format pdf. Mentionam faptuL
acest aspect repreztnta 0 cerinta stabtttta prin
lege, In conformitate cu prevederHor art. 48"1 alin. (4), din Legea nr. 350/2001, 1n termen de
15 zite de La aprobarea de catre consiliul locaL/ConsHiul General al MunicipiuLui Bucuresti, un
exemplar din documentatta de amenajare a teritoriului sau de urbanism aprobata se transmite

ca

15.03.2017

2)2

Page 301'3

de

catre inttiatorul docurnentatiei,

Dezvoltarf

Regionale,
Observatorul Teritorial

In format tiparit, st, dupa caz, In format digital Ministerului
Pub lice ?l Fonduritor Europene,
pentru preluarea In

Administrattet
National.

Directia Generala Dezvoltare Regionala ~i lnfrastructura

Directia politici si strategi - Serviciul politici si strategii de dezvoltare urbana
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PROIECT DE HOTARARE
numar: 8 din data: 24.03.2017
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism ~i amenajarea teritoriului
Consiliul Local al Comunei Socodor, intrunit in ~edintii ordinarii la data de 31.03.2017

Avand in vedere prevederile art.25 alin.(1) ~i ale art. 57- 61 din Legea nr.
350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996 privind
Regulamentul general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 7 din 2 februarie 2011,
pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismului;
In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010, pentru
aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
Avand in vedere prevederile art. 36, alin. (2) , lit (c) ), alin, (5), lit c), din
Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala republicata cu modificarile si
completarile ulterioare ;
Avand in vedere propunerea primarului comunei Socodor, in calitate de initiator
al proiectului de hotarare ~i expunerea de motive a initiatorului, inregistrata sub nr. 965
din 30.03.2017;
Avand in vedere raportul intocmit de responsabilul din departamentul de
urbanism din cadrul Primariei Comunei Socodor, inregistrat sub nr. 966 din 30.03.2017;

In temeiul art. 45 alin (2) lit.(e) si art. II 5 alin(l) lit.(b) din Legea nr.21S/2001
privind administratia publica locala, republicata, eu modificarile ~i completarile
ulterioare,

HOTARASTE:,
Art.t. Se aproba Regulamentul local de imp licare a publicului in elaborarea sau
revizuirea planurilor de urbanism ~i amenajarea teritoriului, potrivit Anexei care face
parte integranta din prezenta hotarare,
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
din cadrul Primariei Comunei Socodor ;

secretarul

Art.3. Prezenta hotarare se cornunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor,
in termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~i birou urbanism si se duce la
cunostinta publica
prin afisare la sediul primariei si pe pagina de internet
www.socodor.ro si se comunica cu Institutia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic si
Contencios Administrativ.
Initiatorul proiectului de hotarare,

Avizat,
Secretar,
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Nr. inregistrare:

917

din 24.03.2017

CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea
sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului

In conformitate cu prevederile art. 57 si 61 din Legea nr.3502001, privind
amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare,
participarea publicului la activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism consta
in implicarea acestuia la toate etapele procesului decizional referitor la activitatile de
amenajare a teritoriului si urbanism.
Participarea publicului asigura dreptul acestuia la informare, consultare si acces
la justitie, referitor la activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit
legii, pe tot parcursul elaborarii strategiilor si documentatiilor de urbanism si
amenajarea teritoriului.
Prin Ordinul nr. 2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului
s-a aprobat metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.
Conform art. 2. din metodologie prevederile acesteia se adreseaza tuturor
initiatorilor, elaboratorilor si avizatorilor de planuri de urbanism si de amenajare a
teritoriului, precum si tuturor factorilor de decizie din domeniu si se aplica tuturor
categoriilor de planuri de urbanism si amenajare a teritoriului, prevazute de lege.
Prin acest Regulament local se stabilesc componentele obligatorii ale
informarii si consultarii publicului care se aplica in adrul proceselor de elaborare sau
revizuire a planurilor de urbanism si de amenajare a teriroriului.
Responsabilitatea privind
informarea si consultarea publicului revine
autoritatii administratiei publice responsabile cu aprobarea planurilor.
Pentru
stabilirea
modului
specific
de
aplicare
a prevederilor
metodologiei,conform art.8 aliniatul (l) autoritatile administratiei pub lice locale au
obligatia sa adopte Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau

revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului care stabileste continutul
obligatoriu al acestuia.
Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local
al Comunei Socodor Proiectul de Hotarare privind aprobarea
Regulamentului local de implicare a publicului
in elaborarea sau
revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului.

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor ltd Cod Postal 317305,judelul Arad, TeL+4 0257 358100;
Fax. +40257358 111; e-mail: primaria@socodor.ro,
'; socodOlilligmaiJ.col1l; www.socodor.ro

Nr. inreglstrare: 966 din 24.03.2017

REFERAT
RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului
in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului
Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Comunei Socodor nr. 21490/2017,
In conformitate cu prevederile art. 57 si 61 din Legea nr.3502001, privind amenajarea
teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare, participarea publicului la
activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism consta in implicarea acestuia la toate etapele
procesului decisional rferitor la activitatile de amenajare a teritoriului S1 urbanism.
Participarea publicului asigura dreptul acestuia la informare, consultare ;1 acces la justitie,
referitor la activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit legii, pe tot parcursul
elaborarii strategiilor 81 documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.
Prin Ordinul nr. 2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului s-a aprobat
metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor
de amenajare a teritoriului si de urbanism.
Conform art.2. din metodologie prevederile acesteia se adreseaza tuturor initiatorilor,
elaboratorilor si avizatorilor de planuti de urbanism S1 de amenajare a teritoriului, precum si tuturor
factorilor de decizie din domeniu si se aplica tuturor categoriilor de planuri de urbanism S1 amenajare a
teritoriului, prevazute de lege.
Prin acest Regulament local se stabilesc componentele obligatorii ale informarii si consultarii
publicului care se aplica in adrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism si de
amenajare a teriroriului.
Prezenta metodologie se adreseaza tuturor initiatorilor, elaboratorilor si avizatorilor de planuri
de urbanism si de amenajare a teritoriului, precum si tuturor factorilor de decizie din domeniu si se
aplica tuturor categoriilor de planuri de urbanis si de amenajare a teritoriului, prevazute de lege.
Responsabilitatea privind informarea si consultarea publicului revine autoritatii administratiei
publice responsabile cu aprobarea planurilor.
Pentru stabilirea modului specific de aplicare a prevederilor metodologiei.conform art.8
aliniatul (1) autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa adopte Regulamentul local de
implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului
care stabileste continutul obligatoriu al acestuia.
Conform celor specificate mai sus s-a intocmit prezentul regulament pe care it supunem spre
aprobare Consiliului Local al Comunei Socodor.

CONSILIUL LOCAL SO COD OR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.I Cod Postal 317305,judefu1 Arad, TeL +4 0257 358100;
Fax. +4 0257358112;
e-mail: primariaCiVsocodor. 1'0, ,. socod(J1@gmaiJ.coltl: www.socodor.ro

Comisia pentru programe de dezvoltare economico -sociale, buget-finante,
administrarea domeniului public !1i privat al comunei , agricultura, gospodarie
comunala, protectia
, mediului, servicii si" comert

RAPORT

Membrii comisiei lntrunlti in sedlnta din data de 31.03.2017,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea

,i

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea
planurilor de urbanism
amenajarea teritoriului,

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

. .

AVIZEAZA

FAVORABll

Proiectul de hotarare, ini\iat de primarul Comunei Socodor cu privire la aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea
planurilor de urbanism ~i amenajarea teritoriului.

SECRETAR
NAoABAN STEll AN TRAIAN

~

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Com una Socodor nr.•.l Cod Postal 317305,jude(uJ Arad, Tel.+4 0157358100;
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Comisia pentru invatimant

, sinitate,

culturi,

protectia soctala, activititi

sportive ~i de agrement

RAPORT
Membrii comisiei intruniti, in sedinta
,
, din data de 31.03.2017,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea
Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor
de urbanism si amenajarea teritoriului,
- In urma discutilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate in procesul
verbal al sedintei
,
, in unanimitate
AVIZEAZA

FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Jura loan Dimitrie, privind aprobarea
Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor
de urbanism si amenajarea teritoriului.

PRE~EDINTELE COMlSIEI ...-..-_
CRISAN
RAMONA
,

J2c~~
£'------

SECRETAR

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,' Com una Socodor nr.I Cod Postal 317305,judefuIArad,
TeL+4 0257358100;
Fax.+4 0257358 Ill,' e-mail: primaria@socodor.ro, ; socodot(ti)&maiLcolll; www.socodor.ro

Comisia pentru

administratie

public locala, juridici,

apirarea

ordinii ~i lini~ti

publice a drepturilor cetatenilor

RAPORT

Membrii eomisiei intruniti in sedinta din data de 31.03.2017,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de hotirare privind aprobarea
Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea
planurilor de urbanism ~i amenajarea teritoriuiui,
- In urma discutilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate
verbal al sedintei,
in unanimitate
,
,

AVIZEAZA

ill proeesul

FAVORABIL

Proieetul de hotarare, initiat de primarul Comunei Soeodor eu privire la aprobarea
Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor
de urbanism ~i amenajarea teritoriului.

PRESEDINTELE
,

COMISIEI

SECRETAR
TAPO~ITRIE

lOAN

IOfl~:~.

CONSILIUL .LOCAL AL COMUNEI SOCODOR

PRotES V'£RBAL
incheiat astazi

07.04.2017

cu ocazia numerotarii ~i sigilarii dosarului

de la sedinta
,
, ordinara a Consiliului Local al comunei Socodor.
Acest dosar a fost numerotat si sigilat in prezenta presedintelui de
sedlnta ~i a secretarului conform preverilor legale.Actele cuprinse in dosar au fost numerotate de la nr. 1 la nr. 247.

PRE~EDINTE DE SEDINTA
CONS ILlER

