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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
număr: 10 din data: 22.09.2017 

privind implementarea proiectului  

„ Cooperarea transfrontalieră între cetățenii din zona Ketegyhaza-Socodor” 

 

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)  Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritară 6, Promovarea Cooperării Transfrontaliere 

între instituții și cetățeni, Prioritatea de investiţii 11/b, Consolidarea capacității instituționale a 

autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea 

cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții. 

              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.3133/22 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. 3134/22 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 proiectul cu titlul:  

„Cooperarea transfrontalieră între cetățenii din zona Ketegyhaza-Socodor”, 
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Consiliul Local al comunei Socodor adoptă prezenta hotărâre:  

 

Art.1. - Se aprobă implementarea proiectului „Cooperarea transfrontalieră între cetățenii 

din zona Ketegyhaza-Socodor” denumit în continuare Proiectul. 

             Art. 2. -   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. 

 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.Valoarea totală a proiectului este de 154.778 lei ( 

34.000 euro, curs euro 4,5523 lei/euro), din care FEDER și buget stat 151.683 lei (33.320 euro) și 

suma de 3.095 lei ( 680 euro) cofinanțare de la bugetul local. 

               Art.4. - Numărul locuitorilor  deserviți de proiect este de 2367 locuitori  ai comunei 

Socodor. 

               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.  

 

 

  Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 
                   Primar,                                                                          Secretar, 

          Jura Ioan Dimitrie                                                               Crişan Gheorghe                                     
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CABINET PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind implementarea proiectului „ Cooperarea transfrontalieră între cetățenii din 
zona Ketegyhaza-Socodor” 

 
 Având în vedere Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritară 6, Promovarea 
Cooperării Transfrontaliere între instituții și cetățeni, Prioritatea de investiţii 11/b, 
Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o 
administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a 
cooperării între cetățeni și instituții propun aprobarea  proiectului cu titlul ” Cooperarea 
transfrontalieră între cetățenii din zona Ketegyhaza-Socodor” și depunerea acestuia în 
cadrul  Programului Interreg V-A România-Ungaria în vederea obținerii unei finanțări 
nerambursabile. În cazul în care proiectul va primi finanțare contribuția proprie a 
Comunei Socodor va fi de 2% din totalul cheltuielilor eligibile. 

 Localitățile Socodor și Ketegyhaza au avut in implementare în comun în 

cadrul programului HU-RO 2007 – 2013  un număr de 2 proiecte de colaborare 

transfrontalieră în cadrul carora s-au realizat investiții în domeniul apelor şi a rețelelor de 

drumuri. Astfel colaborarea de-a lungul celor 5 ani și rezultatele proiectelor implementate 

în comun au informat, constientizat și demonstrat atât admninistrațiile cât și populația din 

cele două localități în legătură cu beneficiile colaborării transfrontaliere în cadrul 

programelor de cooperare transfrontalieră și cu necesitatea continuării parteneriatului, 

devenit strategic și în viitor.Totodată au fost identificate noi domenii de cooperare 

devenite posibile prin susținerea financiară a programului de cooperare transfrontaliera 

RO-HU 2014 - 2020, sens în care au fost convenite derularea de proiecte în comun în 

mai multe domenii. Printre aceste domenii și în conformitate cu nevoile identificate în 

timpul colaborărilor anterioare este și acela al implicării directe a cetățenilor din cele 

doua localități.  

    Pentru intensificarea cooperării prin implicarea directă sunt avute în vedere 

domeniile cultural și sportiv, ca reprezentând cadrul cel mai potrivit pentru implicarea 

unui număr cât mai mare dintre locuitorii din cele două localități.Astfel vor fi implicați un 

număr de peste 2000 cetățeni cu ocazia organizării zilelor satului din cele două localități 

și în cadrul participării la o serie de competiții sportive ș i evenimente de interes pentru 

cetățeni. 

În acest sens sunt avute în vedere organizarea zilelor comunei în Socodor și 

Ketegyhaza astfel încat să fie implicați un număr cât mai mare de cetățeni din localitățile 

partenere. Se urmărește creșterea numărului de persoane dintr-o localitate participante 

la evenimente și acțiuni organizate în localitatea partenere astfel încât să asigure o 

creștere substanțială a cunoașterii și înțelegerii reciproce între cetățenii din cele două  
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localități și să se intensifice astfel relațiile de cooperare și bună-vecinătate între cele 

două țări. 

Deasemenea, se vor organiza evenimente / competiții sportive la nivel de amatori 

cu participarea directă a unui număr de minim 50 cetățeni din localitățile partenere, în 

competiții ale unor sporturi de masă accesibil și de interes larg: tenis de masă, 

minifotbal, tenis de câmp și ciclism. Se consideră de ătre partenerii în proiect ca sportul 

este zona care generează atât o coagulare a competitivității locuitorilor din cele două țări 

cât și o promovare a unor valori specifice: fair-play, respect, disciplină și efort, 

colaborare și nu în ultimul rând o placuță și pozitivă manieră de petrecere a timpului 

liber, aspecte care sunt vizate de prioritățile programului de cooperare. 

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.Valoarea totală a proiectului este de 154.778 lei ( 34.000 euro, curs 

euro 4,5523 lei/euro), din care FEDER și buget stat 151.683 lei (33.320 euro) și suma 

de 3.095 lei ( 680 euro) cofinanțare de la bugetul local. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobați proiectul cu titlul          

„ Cooperarea transfrontalieră între cetățenii din zona Ketegyhaza-Socodor” și 

depunerea acestuia în cadrul  Programului Interreg V-A România-Ungaria în vederea 

obținerii unei finanțări nerambursabile. 

 

PRIMAR 

                                                   JURA IOAN DIMITRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CONSILIUL LOCAL SOCODOR 
Cod Fiscal: 3519330 ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal  317305, judeţul Arad, Tel.+4 0257 358 100;  

Fax.+4 0257 358 112;  e-mail: primaria@socodor.ro,  ; socodor@gmail.com; www.socodor.ro  
Nr.înreg: 3134 din 22 septembrie 2017  

 

Referat de specialitate 
privind implementarea proiectului „ Cooperarea transfrontalieră între cetățenii din 

zona Ketegyhaza-Socodor” 
 

 Subsemnatul Crișan Gheorghe, angajat al primăriei comunei Socodor, având  

funcția de secretar, prin prezenta rog Consiliul Local Socodor, să aprobe proiectul cu 

titlul „Cooperarea transfrontalieră între cetățenii din zona Ketegyhaza-Socodor” și 

depunerea acestuia în cadrul  Programului Interreg V-A România-Ungaria în vederea 

obținerii unei finanțări nerambursabile. În cazul în care proiectul va primi finanțare 

contribuția proprie a Comunei Socodor va fi de 2% din totalul cheltuielilor eligibile.  

Scopul proiectului:  

Localitățile Socodor și Ketegyhaza au avut in implementare în comun în cadrul 

programului HU-RO 2007 – 2013  un numar de 2 proiecte de colaborare transfrontalieră 

în cadrul carora s-au realizat investiții în domeniul apelor şi a rețelelor de drumuri. Astfel 

colaborarea de-a lungul celor 5 ani și rezultatele proiectelor implementate în comun au 

informat, constientizat și demonstrat atât admninistrațiile cât și populația din cele două 

localități în legătură cu beneficiile colaborării transfrontaliere în cadrul programelor de 

cooperare transfrontalieră și cu necesitatea continuării parteneriatului, devenit strategic 

și în viitor.Totodată au fost identificate noi domenii de cooperare devenite posibile prin 

susținerea financiară a programului de cooperare transfrontaliera RO-HU 2014 - 2020, 

sens în care au fost convenite derularea de proiecte în comun în mai multe domenii. 

Printre aceste domenii și în conformitate cu nevoile identificate în timpul colaborărilor 

anterioare este și acela al implicării directe a cetățenilor din cele doua localități.  

    Pentru intensificarea cooperării prin implicarea directă sunt avute în vedere 

domeniile cultural și sportiv, ca reprezentând cadrul cel mai potrivit pentru implicarea 

unui număr cât mai mare dintre locuitorii din cele două localități.Astfel vor fi implicați un 

număr de peste 2000 cetățeni cu ocazia organizării zilelor satului din cele două localități 

și în cadrul participării la o serie de competiții sportive ș i evenimente de interes pentru 

cetățeni. 

În acest sens sunt avute în vedere organizarea zilelor comunei în Socodor și 

Ketegyhaza astfel încat să fie implicați un număr cât mai mare de cetățeni din localitățile 

partenere. Se urmărește creșterea numărului de persoane dintr-o localitate participante 

la evenimente și acțiuni organizate în localitatea partenere astfel încât să asigure o 

creștere substanțială a cunoașterii și înțelegerii reciproce între cetățenii din cele două  
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localități și să se intensifice astfel relațiile de cooperare și bună-vecinătate între cele 

două țări. 

Deasemenea, se vor organiza evenimente / competiții sportive la nivel de amatori 

cu participarea directă a unui număr de minim 50 cetățeni din localitățile partenere, în 

competiții ale unor sporturi de masă accesibil și de interes larg: tenis de masă, 

minifotbal, tenis de câmp și ciclism. Se consideră de ătre partenerii în proiect ca sportul 

este zona care generează atât o coagulare a competitivității locuitorilor din cele două țări 

cât și o promovare a unor valori specifice: fair-play, respect, disciplină și efort, 

colaborare și nu în ultimul rând o placuță și pozitivă manieră de petrecere a timpului 

liber, aspecte care sunt vizate de prioritățile programului de cooperare. 

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.Valoarea totală a proiectului este de 154.778 lei ( 34.000 euro, curs 

euro 4,5523 lei/euro), din care FEDER și buget stat 151.683 lei (33.320 euro) și suma de 

3.095 lei ( 680 euro) cofinanțare de la bugetul local. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobați  proiectul cu titlul ” 

Cooperarea transfrontalieră între cetățenii din zona Ketegyhaza-Socodor” și depunerea 

acestuia în cadrul  Programului Interreg V-A România-Ungaria în vederea obținerii unei 

finanțări nerambursabile. 

 

 

SECRETAR, 
CRIȘAN GHEORGHE 

 


