
 

                                      

                                 

                           

 

 

 

 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
g) Luând act de Ghidul solicitantului pentru Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și 

modernizarea infrastructurii de bază la scară mică; 
h) Luand în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea 

Structurii devizului general și al Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru 
obiective de investitii și lucrări de intervenții; 

i) Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 226/2015, privind stabilirea 
cadrului general de implementare a măsurilor Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-
2020 cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la Bugetul de 
Stat, cu modificările și completările ulterioare; 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Socodor, în calitatea sa 

de inițiator, înregistrat cu nr.913/24 martie 2017, prin care se susține necesitatea și 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr. 914/24 martie 2017, prin care se motivează, în drept și în fapt,  
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Socodor, 
 
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor 

publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24/14 martie 2017 privind  proiectul cu titlul:           
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HOTĂRÂREA 
nr. 35 din 31 martie 2017 

privind implementarea proiectului „Reabilitare și extindere sistem de alimentare 

cu apă și extindere canalizare menajeră în Comuna Socodor, județul Arad” 



”Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră în 
Comuna Socodor, județul Arad”,  

Votul exprimat în unanimitate ”pentru” de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă din 
cei 11 în funcţie. 

 
Consiliul Local al comunei Socodor adoptă prezenta hotărâre, 
 
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Reabilitare și extindere sistem de 

alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră în Comuna Socodor, județul Arad”, 
denumit în continuare Proiectul. 

Proiectul, finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Submăsura 
7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, avându-se în 
vedere urmatoarele: 
Scopul proiectului este acela de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru cetățenii 

comunei Socodor prin reabilitarea și extinderea sitemului de alimentare cu apă și extinderea 

rețelei de canalizare. Comuna Socodor are un numar de 2.367 locuitori, beneficiari directi ai 

investitiei.  

Obiectivul general: Crearea infrastructurii  de apă/apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la 

diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele 

rurale, respectiv localitatea Socodor.  

Obiectivele specifice:introducerea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pentru toți 

locuitorii comunei Socodor(100%). 

1.Necesitate:  

 Eliminarea diferentelor din punct de vedere tehnico edilitar între locuitorii comunei care  
beneficiază de apă potabilă printr-un sistem de alimentare cu apă autorizat și cei care își 
procură apa din fântâni de mica adâncime, și cei care dispun de rețele de canalizare; 
 Disconfortul produs de lipsa rețelelor de canalizare menajera pe toate străzile; 
 Asigurarea condiţiilor de igiena şi confort normale, necesare populației și pentru mica  

industrie locală; 
 Stimularea unor activităţi productive ce duc la ridicarea standardului material și spiritual  

al locuitorilor, astfel încat acest lucru să conducă la stabilizarea populatiei în această zonă, cu 
toate consecințele benefice ale acesteia; 
 Prin realizarea canalizării menajere se elimină poluarea solului, a apelor de suprafață și  

de adâncime cauzate de evacuarea haotică a apelor uzate. Se elimina riscul de îmbolnăvire al 
populatiei prin desființarea focarelor de infecție existente cauzate de evacuările necontrolate ale 
apelor uzate din gospodariile care au instalații interioare de alimentare cu apă; 
 Apele uzate menajere evacuate în sanțurile drumurilor sunt colectate de Canalul Morilor  

care străbate comuna, poluandu-l intens; 
 Pe străzi pe care se vor introduce retele de canalizare și alimentare cu apa se  

complectează infrastructura la nivelul în care se pot asfalta străzile respective fără grija ca în 

viitorul apropiat asfaltul să fie desfăcut pentru o eventuală investiție de infrastructura  tehnico-

edilitară. 

 Directiva Consiliului Europei 91/271/ CEE privind epurarea apelor uzate precum și toată  

legislația relevantă cere ca toate localitățile cu peste 2000 l.e. (locuitori echivalenți) să fie 

asigurate cu sisteme de colectare a apelor uzate orășenești și să fie dotate cu stații de epurare 

cel putin treapta secundară pentru localităti mai mici de 10.000 l.e. 

 Extinderea sistemului de canalizare este o necesitate stringentă pentru prevenirea  

deteriorării mediului înconjurător în condițiile dezvoltării zonale. 

 



2.Oportunitate:  

 este în concordanță cu „Politica agricolă și de dezvoltare rurală” prin programul  
„Dezvoltarea și modernizarea satelor”; 
 poate beneficia de asistență tehnică și financiară din Fondul European Agricol pentru  

Dezvoltare Rurală (FEADR) prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, 
în 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. 
3.Potențialul economic al investiției este descris în anexa de la prezenta hotătâre de consiliu. 
 

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - 
P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 3. – Comuna Socodor se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați 
și întreținerea investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în 
cadrul Proiectului. 

Art. 4. - Numărul locuitorilor deserviți de proiect este de 2367 locuitori, iar 
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

   Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla 

sa calitate și de ordonator principal de credite, domnul Jura Ioan Dimitrie. 

    Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
comunei Socodor.  

   Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 
Socodor, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor și prefectului județului Arad 
și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 
internet www.socodor.ro  

 

  

 

 

 

 
 
 

 

Președintele de ședință,

 Nădăban Stelian Traian 

……………………………………………….. 
( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  

Contrasemnează: 

Secretarul 

 Crișan Gheorghe 

…………………………………………….. 

( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  

L.S. 


