
 

                                      

                                 

                           

 

 

 

 

 

 
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 Axa Prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii 

riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării 
dezastrelor) din cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria; 

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 Ordonanței nr.29/2015 privind gestionarea și 
utilizarea fondurilor externe nerambursabile  și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul 
„Cooperare teritoriala europeană“, în perioada 2014-2020” cu modificările și completările 
ulterioare; 

j) Normele Metodologice din 17 mai 2016 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.  
29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării 
publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020; 

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.917/24 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. 916/24 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, 
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HOTĂRÂREA 
nr. 36 din 31 martie 2017 

privind implementarea proiectului  

„Managementul riscului dezastrelor în zona Socodor și Ketegyhaza” 



 
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:  
„Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Socodor și Ketegyhaza”,  

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 „Managementul riscului dezastrelor în 

zona Socodor și Ketegyhaza” denumit în continuare Proiectul. 
Proiectul, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2014-2020, 

Programul Interreg V-A România Ungaria , avându-se în vedere urmatoarele: 
Scopul proiectului este acela de a contribui la prevenirea și diminuarea riscurilor în domeniul 

dezastrelor, asigurarea siguranței cetățenilor în cazuri de dezastre prin achiziționarea unei 

autoutilitare speciale, echipamente și meteriale pentru situațiile de urgență. Comuna Socodor 

are un numar de 2.367 locuitori, conform recesământului efectuat în anul 2011, beneficiari 

direcți ai investiției.  

Obiectivul general: Dotarea Serviciului Local pentru Situații de Urgență (SVSU) prin 

achiziționarea unei autoutilitare speciale, echipamente și meteriale pentru situațiile de urgență, 

care vor asigura intervenții rapide în situațiile de urgență.  

Scopul proiectului îl reprezintă creșterea capacității localităților partenere privind 

managementul comun al dezastrelor și de intervenție coordonată la dezastre, în raza teritorială 

a localităților Socodor, Grăniceri, Pilu și Vărșand în România și a localităților Ketegyhaza, Gyula 

și Elek în Ungaria, astfel încât locuitorii din aceste localități să fie deserviți cu operativitate 

crescută în cazul apariției dezastrelor. Creșterea capacității de răspuns la dezastre vizează atât 

intervenția la dezastrele comune ambelor părți cât și oferirea de ajutor în cazurile în care 

dezastrele afectează doar una dintre părți. Totodată se au în vedere atât dezastrele naturale cât 

și dezastrele provocate de acțiuni ale oamenilor sau tehnologice. 

Obiectivele specifice: prevenirea riscurilor pe de o parte  și dotarea Serviciului Local pentru 

Situații de Urgență (SVSU), pe de altă parte. 

1.Necesitate:  

 Dotarea precară a Serviciului Local pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.); 
 Lipsa de informare în rândul populației cu privire la prevenirea riscurilor și cu privire la 

modul de acționare în caz de dezastre; 
 Slaba pregătire a voluntarilor din cadrul SVSU Socodor;         

Oportunitate:  

 este în concordanță cu „Politica regională din cadrul  Fondul European de Dezvoltare  
Regională ” prin programul „Programul Interreg V-A România Ungaria”; 
 poate beneficia de asistență tehnică și financiară din Fondul European de Dezvoltare  

Regională (F.E.D.R.) prin Programul Interreg V-A România Ungaria, în concordanță cu 
obiectivele prevederilor Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea prevenirii 
riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării 
dezastrelor). 

 



             Art. 2. a) Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Comuna Socodor și 

Administrațía Comunei Ketegyhaza din județul Bekeș, Ungaria, în vederea obțínerii de fonduri 

nerambursabile în cadrul Programului Interreg V-A România Ungaria. 

             b) Se aprobă protocolul de colaborare semnat de autoritatile publice în raza cărora se va 
implementa proiectul: Socodor, Pilu și Graniceri în Romania și Ketegyhaza, Gyula și Elek în 
Ungaria. 

 
 Art.3. – Se aprobă cofinanțarea proiectului din bugetul local al Comunei Socodor 

precum și plata cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului. Cheltuielile aferente Proiectului se 
prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin 
Programul Interreg V-A România Ungaria, potrivit legii. 

Art. 4. – 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.5. - Numărul locuitorilor  deserviți de proiect este de 2367 locuitori locuitori ai 
comunei Socodor, iar caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla 

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

    Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
comunei Socodor.  

   Art. 8. - 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. 


