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HOTĂRÂREA Nr.69  din 28 iunie  2017 
privind aprobarea proiectului cu titlul ”Construire platformă de depozitare și 

gospodărie a gunoiului de grajd și stație de compostare, ambalare în comuna 
Socodor, județul Arad”  

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 2218/23.06.2017 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 2219/23.06.2017  întocmit de către biroul  agricol  din cadrul 

Primăriei Comunei Socodor; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

-  prevederile art. 44 alin.(1)  din Legea nr.276/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-  prevederile  Ordinului 1182/22.11.2005 al Ministerului Mediului și Gospodaririi Apelor și 

Ordinul 1270/30.11.2005 al  Ministerului Agriculturii Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu 

modificările și completările ulterioare, ordin comun privind aprobarea Codului de bune 

practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole; 

- Ghidul solicitantului”Investiții la Nivelul Comunităților Locale pentru Reducerea Poluării cu 

Nutrienți”; 

- prevederile art. 36 alin (2) lit (b), alin.(4) lit.(f)  din Legea 215/2001 privind administraţia  

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

din cei 11 în funcţie. 

             În temeiul art. 45 alin (1) și alin (2) lit.(d)  din Legea nr.215/2001 privind  

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  

  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă proiectul cu titlul ”Construire platformă de depozitare și gospodărie a 

gunoiului de grajd și stație de compostare în comuna Socodor, județul Arad” și participarea 

comunei Socodor la programul ,,Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți 2016-2022” în 

vederea obținerii de finanțare  nerambursabilă.  

Art.2: Din bugetul local al comunei Socodor se va asigura cofinanţarea obiectivului de 

investiţie  prevăzut la art. 1, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și conform 

anexei la prezenta hotărâre. 

Art.3:  (1) - Comuna Socodor va suporta cheltuielile enumerate în anexă din  secţiunea 

numită Cheltuieli ale Beneficiarilor); 

            (2) – Comune Socodor  va suporta costurile operaţionale şi de mentenanţă în timpul şi 

minimum 10 ani după perioada de implementare a Subproiectului; 

            (3) - Disponibilitatea locaţiei din punct de vedere logistic pentru implementarea 

Subproiectului: terenul şi drumul de acces la platforma de depozitare şi gospodărire a 
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gunoiului de grajd se află în proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale Comuna 

Socodor iar  proprietăţile alăturate nu sunt  afectate de implementarea Subproiectului.   

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi serviciului contabilitate/birou 

agricol şi se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet 

www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi 

Contencios Administrativ.      
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR , 

                      CONSILIER                                             CONTRASEMNEAZĂ 

            MUREȘAN ADRIAN MARIUS                       CRIŞAN GHEORGHE 
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ANEXĂ LA H.C.L.69/28.06.2017 

Platforma depozitare și stație compostare 

  

   Cheltuielile Beneficiarilor, care nu se ramburseaza 

  

   
Cheltuielile Beneficiarilor, care nu se ramburseaza 

Platforma 

depozitare 

Statie de 

compostare 

Tema de proiectare şi Studiul de fezabilitate legat de construirea staţiilor 

de compostare, ambalare/peletizare, inclusiv echipamentele necesare 

manipulării şi operării 10.948 16.422 

Studii (Studii de teren, Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM), alte 

studii specifice) 3.094 4.641 

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru  obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii 0 0 

Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 1.666 2.499 

Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare 1.400 2.100 

Proiect tehnic şi detalii de execuţie 71.400 107.100 
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie 1.761 2.642 

Organizarea procedurilor de achiziţie a serviciilor de proiectare (SF, 

studii, documentaţii, proiect tehnic, asistenţă tehnică) 0 0 

Asistenţă tehnică din proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor, 

pentru participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor 

de execuţie şi pe perioada de garanţie 4.760 7.140 

TOTAL cheltuieli ale Beneficiarului, cu TVA 95.029 142.544 

   
Cheltuieli ale MAP - eligibile   

Platforma 

depozitare 

Statie de 

compostare 

Cheltuieli pentru amenajarea terenului, pentru protecţia mediului şi 

aducerea terenului la starea iniţială 0 0 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 16.422 24.633 

Consultanţa pentru managementul de proiect şi dirigenţia de şantier 9.520 14.280 

Cheltuieli pentru realizarea investiţiei de bază (construcţii şi instalaţii, 

utilaje şi echipamente tehnologice sau funcţionale şi de transport, dotări) 1.824.672 2.737.192 

Cheltuieli pentru organizarea şantierului 33.320 49.980 

Comisioane, cote pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Casa 

Socială a Constructorilor 2.464 3.695 

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi instruirea personalului pentru 

utilizarea staţiilor de compostare, ambalare/peletizare 9.326 13.990 

Cheltuieli diverse şi neprevăzute pentru lucrările de proiectare, construire 

sau montaj 9.247 13.686 

TOTAL cheltuieli ale MAP, cu TVA 1.904.971 2.857.456 
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LUCRARI SOCODOR 

      

Categorie lucrari UM Cantitate 
PU (lei) 

fara TVA 

Valoare 

fara 

TVA 

(lei) 

Valoare 

cu TVA 

(lei) 

Platforma depozitare gunoi grajd           

Platforma depozitare gunoi grajd mp 570 170 96.900 115.311 

Bazin impermeabil si groapa de limpezire buc 1 42.400 42.400 50.456 

Fundatie platforma de cantarire auto buc 1 30.000 30.000 35.700 

Fundatie cladire administrativa buc 1 5.000 5.000 5.950 

Imprejmuire m 360 200 72.000 85.680 

Foraje monitorizare buc 2 6.500 13.000 15.470 

Total lucrari platforma depozitare       259.300 308.567 

            

Platforma de compostare           

Platforma de compostare mp 700 160 112.000 133.280 

Sopron de maturare si stocare compost mp 1.000 710 710.000 844.900 

Platforme si drumuri tehnologice, inclusiv 

terasamente mp 350 140 49.000 58.310 

Total lucrari platforma compostare       871.000 1.036.490 

 

ECHIPAMENTE PLATFORMA DEPOZITARE GUNOI SOCODOR 

        

  

Echipamente UM Cantitate 
PU (lei) 

fara TVA 

Valoare 

fara TVA 

(lei) 

TVA 

(lei) 

Valoare 

cu TVA 

(lei) 

1 Platforma cantarire auto buc 1 87.400 87.400 16.606 104.006 

2 Tractor cu remorca buc 1 373.664 373.664 70.996 444.660 

3 

Incarcator frontal cupa 1,9 

mc buc 1 600.000 600.000 114.000 714.000 

4 Vidanja si stropire buc 1 92.000 92.000 17.480 109.480 

5 

Statie de carburanti cu 

pompa buc 1 96.600 96.600 18.354 114.954 

6 

Container administrativ 

6x2,50 m buc 1 22.000 22.000 4.180 26.180 

7 

Dotari CA (birou, scaun, 

raft, dozator apa) buc 1 1.500 1.500 285 1.785 

  
Total echipamente + 

dotari       1.273.164   1.515.065 

 

 



5 

 

ECHIPAMENTE PLATFORMA COMPOSTARE SOCODOR 

        

  

Echipamente UM Cantitate PU (lei) 

Valoare 

fara TVA 

(lei) 

TVA 

(lei) 

Valoare cu 

TVA (lei) 

1 Sistem de compostare GORE buc 1 1.015.551 1.015.551   1.208.506 

2 Masina insacuit compost buc 1 115.000 115.000   136.850 

3 Tocator mobil buc 1 63.055 63.055   75.035 

4 Ciur mobil 5 mc/ora buc 1 225.400 225.400   268.226 

                

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR , 

                      CONSILIER                                             CONTRASEMNEAZĂ 

            MUREȘAN ADRIAN MARIUS                       CRIŞAN GHEORGHE 


