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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 2 din data: 12.09.2017 

privind implementarea proiectului „Amenajare zonă de agrement și navomodelism  în 

Comuna Socodor, județul Arad” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ 

EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 15 septembrie 2017 

 

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”,  

 

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. 
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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. 
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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  

 

Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 

                   Primar,                                                                          Secretar, 

          Jura Ioan Dimitrie                                                               Crişan Gheorghe                                     
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Nr.  înregistrare: 2921 din 12 .09.2017 

 
CABINET PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru Proiectul de Hotărâre  privind implementarea proiectului „Amenajare zonă de 
agrement și navomodelism  în Comuna Socodor, județul Arad”            

Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE  primar al Comunei Socodor,  prezint expunerea 

de motive cu privire la  proiectului de hotărâre referitor la implementarea proiectului 

„Amenajare zonă de agrement și navomodelism  în Comuna Socodor, județul Arad”. 

Referitor la proiectulcu titlul „Amenajare zonă de agrement și navomodelism  în 

Comuna Socodor, județul Arad” propun pentru aprobare indicatorii tehnico-economici ai 

proiectului cu titlul mai sus menționat. Mai arat că, din suma totală de 449.488 lei, 

necesară implementării proiectului, suma nerambursabilă  solicitată prin FEADR este de 

273.581 lei cu TVA inclus, iar diferența de 175.907 lei va fi suportată din bugetul local al 

comunei Socodor. Proiectul va fi depus pentru obținerea unei finanțări nerambursabile 

prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Măsura 6.3 – Dezvoltarea 

satelor,  la Asociația Grup de Acțiune Locală Micro-Regiunea Văilor Crișurilor Alb și 

Negru, în cadrul sesiunii nr.1 de proiecte, deschisă în perioada august-septembrie 2017. 

Principalii indicatori sunt: valoarea totală – 449,488 mii lei, exprimat în mii euro 

97,757, durata de realizare a lucrărilor (luni) – 20 luni și se va amenaja un pavilion de 

observare, alei pietonale pietruite, ponton lemn , ponton lemn tip 2, împrejmuire și curățare 

teren.Vor fi realizate și amenajări peisagistice și dotări cu mobilier urban. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați indicatorii tehnico -

economici prezentați și aprobarea depunerea proiectului în vederea obținerii unei 

finanțări nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2014 -2020, 

Măsura 6.3 – Dezvoltarea satelor.  

 

   

PRIMAR 

                                                   JURA IOAN DIMITRIE 
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Referat de specialitate 

 
Cu privire la aprobarea proiectului „Amenajare zonă de agrement și navomodelism  

în Comuna Socodor, județul Arad” 
  

Subsemnata, Ilieși Brigitta Claudia, angajată a primăriei comunei Socodor, având  

funcția de inspector de specialitate, cu atribuții în cadrul biroului Contabilitate și Heinzl 

Carol Marcel, angajat al primăriei comunei Socodor, având funcția de referent în cadrul 

Biroului Urbanism al comunei Socodor, prin prezenta rugăm Consiliul Local Socodor, să 

aprobe indicatorii tehnico-economici ai proiectului cu titlul ” Amenajare zonă de agrement 

și navomodelism  în Comuna Socodor, județul Arad” și depunerea proiectului în vederea 

obținerii unei finanțări nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala 

2014-2020, Măsura 6.3 – Dezvoltarea satelor. Depunerea proiectului se va face la 

Asociația Grup de Acțiune Locală Micro-Regiunea Văilor Crișurilor Alb și Negru, în cadrul 

sesiunii nr.1 de proiecte deschisă în perioada august-septembrie 2017. 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 

Valoarea totală – 449,488 mii lei, exprimat in mii euro 97,757 

Din care C+M  378,975 mii lei, exprimat în mii euro 82,422 

(în preţuri –1 euro = 4,598 lei, curs BCE la 07.09.2017), 

2.) Eşalonarea investiţiei (INV / C+M): 

Anul I     64,716 mii lei  / 78,975  mii lei (incl. TVA) 

Anul II           384,772 mii lei  / 300,000 mii lei (incl. TVA)     

3) Durata de realizare a lucrărilor (luni) – 20 luni; 

4). Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 

 Pavilion de observare   102,8   mp 

 Alei pietonale pietruite                              249,05 mp       

 Ponton lemn  tip 1                                     36,55 mp 

 Ponton lemn tip 2                 4 buc*16,80 mp 

 Împrejmuire și curățare teren          285,00 m/ 6462,95 mp  

       Amenajări peisagistice      

 Arbori                                                            35 buc      

 Gard viu                                100 buc  

 Flori perene                                               1625 buc            

       Dotări mobilier urban            

 Banci                                 10 buc 
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 Mese picnic                                 5 buc 

 Coșuri de gunoi                                                5 buc 

 Coșuri de gunoi selective                                 1 buc 

 Suport 11 biciclete                                            1 buc 

 Toalete ecologice                                              2 buc 

       Instalații electrice                                            1 rețea 

5. Numărul locuitorilor deserviți direct de proiect este de 2367 locuitori. 

Proiectul propus face parte din strategia de dezvoltare a comunei Socodor pentru 

perioada 2014-2020 și vizează un număr semnificativ de persoane  care domiciliază în zona 

respectivă a localității. 

Precizăm că sumele necesare realizării întocmirii documentației  au fost cuprinse în bugetul 

local la capitolul 5102- administrație publică , în trimestrul III și IV al anului 2017. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați indicatorii tehnico-

economici prezentați și aprobarea depunerea proiectului în vederea obținerii unei 

finanțări nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 

Măsura 6.3 – Dezvoltarea satelor.  

  

  INSPECTOR       REFERENT 
 ILIEȘI BRIGITTA CLAUDIA     HEINZL CAROL MARCEL 
 


