
 

                                      

                                 

                           

 

 

 

 

 
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 Măsura 6.3 (6B) – Dezvoltarea satelor; 

  h) Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.907 privind etapele de  

elaborare și conținutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

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.2921/12 septembrie 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. 2922/12 septembrie 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, privind  proiectul cu titlul:”Amenajare zonă de agrement și 
navomodelism  în Comuna Socodor, județul Arad”; 
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HOTĂRÂREA 
nr. 87 din 15 septembrie 2017 

privind implementarea proiectului „Amenajare zonă de agrement și 

navomodelism  în Comuna Socodor, județul Arad” 



Votul exprimat în unanimitate 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 „Amenajare zonă de agrement și 

navomodelism  în Comuna Socodor, județul Arad”, denumit în continuare Proiectul. 
Proiectul, finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Măsura 6.3 

– Dezvoltarea satelor, avându-se în vedere urmatoarele: 
 
Scopul proiectului este acela de a contribui la îmbunătațirea situației sociale și 

economice a locuitorilor din comună, prin amenajarea unei zone de agrement pentru populaţia 
rurală din comuna Socodor, județul Arad, destinată în special pentru petrecerea timpului liber de 
către persoanele tinere și nu numai. Scopul proiectului este consolidarea eficientă și de durată 
a valorilor naturale din zona Comunei Socodor, prin realizarea proiectului se dorește obținerea 
unei destinații turistice cu un potențial ridicat. Prin realizarea proiectului vor fi atrase noi 
categorii de turiști, ceea ce duce la un număr mai mare de vizitatori ai zonei țintă 

 
Obiectivul general: Amenajarea unui spaţiu public de recreere (zonă de agrement) 

pentru populaţia rurală din comuna Socodor, județul  Arad contribuie astfel la îmbunătățirea 
condițiilor de viață pentru populația din comuna Socodor, precum și la întreținerea spațiilor verzi 
și posibilitatea de desfășurare a sportului de navomodelism. Acest obiectiv este în conformitate 
cu prevederile Măsurii 6.3 Dezvoltarea satelor ,PNDR 2014-2020 (Planul Național de 
Dezvoltare Rurală).   

 
Comuna Socodor, este una din localitățile cu peste 2.367 de locuitori în care a fost 

identificat ca prioritar acest obiectiv general și care dorește ca prin implementarea proiectului 
“Amenajare zonă de agrement și navomodelism  în Comuna Socodor, județul Arad” să 
contribuie la îmbunătățirea calității vietii a cetățenilor din comună precum și stabilirea 
persoanelor tinere în localitatea Socodor. 
 

Obiectivele specifice: Amenajarea unei zone de agrement prin realizarea de lucrări amenajare 

și dotarea acesteia cu mobilier urban. 

1.Necesitate:  

 Prin implementarea acestui proiect se asigura petrecerea timpului liber de către cele  

2367 de persoane  care dimiciliază în localitatea Socodor, amenajarea terenului fiind mult mai 
atractiv  atât pentru locuitorii comunei, care dores să își petreacă timpul liber la o plimbare în 
aer liber, cât și pentru arhitectura din zona respectivă a comunei care ar primii o aliură mult mai 
pitorească. 

 Asigurarea condiţiilor de igiena şi confort normale, necesare populației cu domiciliul în  
imediata apropiere a zonei de agrement;  
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; 
 

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 Măsura 6.3. (6B) ‐ 



Dezvoltarea satelor, 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,

 Palcu Raul 

……………………………………………….. 
( 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. 


