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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 4 din data: 10.03.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici ai proiectului”Amenajare trotuare 
în localitatea Socodor” și aprobarea includerii obiectivului în Programul Național de 

Dezvoltare Locală 
 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 740/10.03.2017 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 739/10.03.2017 întocmit de către compartimentele contabilitate și 

urbanism 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 art. 2 lit. a, art. 3 pct. a, art. 5, art. 7 alin. (1) lit. e, art. 8 lit. a şi art. 9 alin. (1) din 

O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

             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 indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie ”Amenajare 

trotuare în localitatea Socodor” conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2 : Se solicită includerea în Programul naţional de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie 

de interes local „ Amenajare trotuare în localitatea Socodor, Județul Arad ”, cu o valoarea estimată a 

investiţiei în cuantum de 1.639.868 lei. 

 Art.3: Din bugetul local al comunei Socodor se va asigura cofinanţarea obiectivului de investiţie  

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

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

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi serviciului contabilitate 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 .                                           

   Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 

                   Primar,                                                                          Secretar, 

          Jura Ioan Dimitrie                                                               Crişan Gheorghe                                     
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CABINET PRIMAR 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico–economici ai proiectului ”Amenajare 
trotuare în localitatea Socodor” și aprobarea includerii obiectivului în Programul 

Național de Dezvoltare Locală 
 

 Lucrarea prezintă o importanţă deosebită din punct de vedere administrativ 
teritorial deoarece, printr-o infrastructură a trotuarelor și platformelor neamenajate 
corespunzător în comuna Socodor dezvoltarea economică este afectată, fapt ce creează 
situaţii nefavorabile sub aspect social sau de mediu. Prin amenajarea trotuarelor și 
platformelor va creşte gradul de siguranţă, confort pietonal și auto, modificându -se 
substanțial aspectul acestor zone.Totodată investiţia, va ajuta la îmbunătăţirea vieţii şi 
siguranţei cetăţenilor din comună. În acest context, amenajarea acestor zone din 
comuna Socodor la standardele europene reprezintă una dintre priorităţile administraţiei 
locale din comună. 

 Valoare investiție 
 Valoare totală investiţie (incl. TVA):  1.639,868 mii lei / 361,507 mii € 
          din care  C+M    :  1.451,732 mii lei / 320,033 mii € 
 Trotuare 

Panta longitudinală va urmări pe cât posibil panta terenului existent, permițând 
realizarea racordurilor cu suprafețele existente amenajate. 
 Suprafața totală cu pavaj a trotuarelor este de: 304 mp – pavaj grosime 4 cm, 7052 
mp – pavaj grosime 6 cm, respectiv 956 mp – pavaj grosime 8 cm. 
      Trotuarele vor fi realizate din pavele din beton vibropresat cu următoarele structuri: 
A) Pe majoritatea traseului 

 6 cm pavaj executat din dale din beton vibropresat pe un pat de 5 cm nisip; 
 20 cm strat din balast. 

B) Pe zonele care se suprapun peste accesele la proprietăți 

 8 cm pavaj executat din dale din beton vibropresat pe un pat de 5 cm nisip; 
 20 cm strat din piatră spartă; 
 25 cm strat din balast; 

C) Pe aleea din centrul localității cu structură existentă din beton în stare bună 
 4 cm pavaj executat din dale din beton vibropresat pe un pat de 3 cm nisip; 
 structură existentă. 

 Trotuarele sunt mărginite de borduri prefabricate din beton de ciment 10x15x50 cm, 
aşezate pe fundaţie din beton de ciment C20/25, lungimea totală a bordurilor fiind de 14572 
m. 

Platforme auto 
 Suprafața totală a platformelor ce fac obiectul acestei proiect este de   422 mp. 

Structura rutieră adoptată pentru platforme este următoarea: 

- 8 cm pavaj executat din dale din beton vibropresat pe un pat de 5 cm nisip; 
- 20 cm strat din piatră spartă; 
- 25 cm strat din balast. 

     De asemenea platformele vor fi delimitate cu borduri din beton de ciment 10x15x50 
cm cu lungimea totală de 82 m. 
 
Scurgerea apelor 
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 În vederea asigurării unei scurgeri optime a apelor pluviale, pe cele 2 platforme 
proiectate s-au proiectat: rigole de platformă având lungimea totală de 40 m și rigole 
carosabile cu lungimea totală de 85 m. De asemenea au mai fost prevăzute 1 podeț tubular 
PEHD Ø 0,40 m, B=8,00 m și 1 podeț tubular PEHD Ø 0,40 m,B=27,00m.  
 Pe traseul trotuarelor au fost proiectate 30 de podețe tubulare PEHD  Ø 0,40 m, 
B=3,00 m. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobați indicatorii tehnico -
economici prezentați și includerea proiectul în cadrul Programului Național de Dezvoltare 
Locală, în vederea finanțării acestuia de la bugetul de stat și cofinanțarea din bugetul 
local al comunei Socodor.  
   

PRIMAR 

JURA IOAN DIMITRIE 
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Referat de specialitate 

Cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico–economici ai proiectului ”Amenajare 
trotuare în localitatea Socodor ” și aprobarea includerii obiectivului în Programul 

Național de Dezvoltare Locală 
 

 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 trotuare în 
localitatea Socodor” și includerea obiectivului de investiție în cadrul  Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

Valoare investiție 
 Valoare totală investiţie (incl. TVA):  1.639,868 mii lei / 361,507 mii € 
          din care  C+M    :  1.451,732 mii lei / 320,033 mii € 
 Trotuare 

Traseul în plan al trotuarelor se prezintă ca o succesiune de aliniamente şi frânturi, 
elementele geometrice adoptate sunt în conformitate cu prevederile STAS 10144/2-91. 

Panta longitudinală va urmări pe cât posibil panta terenului existent, permițând 
realizarea racordurilor cu suprafețele existente amenajate. 
 Suprafața totală cu pavaj a trotuarelor este de: 304 mp – pavaj grosime 4 cm, 7052 
mp – pavaj grosime 6 cm, respectiv 956 mp – pavaj grosime 8 cm. 
      Trotuarele vor fi realizate din pavele din beton vibropresat cu următoarele structuri: 
A) Pe majoritatea traseului 

 6 cm pavaj executat din dale din beton vibropresat pe un pat de 5 cm nisip; 
 20 cm strat din balast. 

B) Pe zonele care se suprapun peste accesele la proprietăți 

 8 cm pavaj executat din dale din beton vibropresat pe un pat de 5 cm nisip; 
 20 cm strat din piatră spartă; 
 25 cm strat din balast; 

C) Pe aleea din centrul localității cu structură existentă din beton în stare bună 

 4 cm pavaj executat din dale din beton vibropresat pe un pat de 3 cm nisip; 
 structură existentă. 

 Trotuarele sunt mărginite de borduri prefabricate din beton de ciment 10x15x50 cm, 
aşezate pe fundaţie din beton de ciment C20/25, lungimea totală a bordurilor fiind de 14572 
m. 

Platforme auto 
 Suprafața totală a platformelor ce fac obiectul acestei documentații este de         422 
mp. 

Structura rutieră adoptată pentru platforme este următoarea: 
- 8 cm pavaj executat din dale din beton vibropresat pe un pat de 5 cm nisip; 
- 20 cm strat din piatră spartă; 
- 25 cm strat din balast. 

     De asemenea platformele vor fi delimitate cu borduri din beton de ciment 10x15x50 
cm cu lungimea totală de 82 m. 
 
Scurgerea apelor 
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 În vederea asigurării unei scurgeri optime a apelor pluviale, pe cele 2 platforme 
proiectate s-au proiectat: rigole de platformă având lungimea totală de       40 m și rigole 
carosabile cu lungimea totală de 85 m. De asemenea au mai fost prevăzute 1 podeț tubular 
PEHD Ø 0,40 m, B=8,00 m și 1 podeț tubular PEHD         Ø 0,40 m, B=27,00 m  
 Pe traseul trotuarelor au fost proiectate 30 de podețe tubulare PEHD              Ø 0,40 
m, B=3,00 m. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați indicatorii tehnico-
economici prezentați și includerea proiectul în cadrul Programului Național de Dezvoltare 
Locală, în vederea finanțării acestuia de la bugetul de stat și cofinanțarea din bugetul 
local al comunei Socodor.  
  

  INSPECTOR       REFERENT 
 ILIESI BRIGITTA CLAUDIA     HEINZL CAROL MARCEL 

 


