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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 4 din data: 21.07.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici ai proiectului”Amenajare 
drumuri agricole DA 9, DA10 și DA 11, comuna Socodor, județul Arad” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ 

ORDINARĂ LA DATA DE 26 IULIE 2017 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 2464/21.07.2017 a  Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 2465/21.07.2017  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. 36 alin (2) lit (b) alin(4) lit.(d), alin(6) lit.(a) pct.13 și art.126 din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

             În temeiul art. 45 alin (1) și art.115 lit (b)  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  ai obiectivului de investiţie ”Amenajare 

drumuri agricole DA9, DA10 și DA11, comuna Socodor, județul Arad” conform anexei 

nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2: Din bugetul local al comunei Socodor se va asigura finanţarea 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 

Administrativ. 

Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 

           Primar,                                                                               Secretar, 

                     Jura Ioan Dimitrie                                                                Crişan Gheorghe         

 

 

 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  

http://www.socodor.ro/
mailto:primaria@socodor.ro,
mailto:socodor@gmail.com


 

 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  
Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre nr.4/21.07.2017 

Indicatorii tehnico–economici ai proiectului 
” Amenajare drumuri agricole DA 9, DA10 și DA 11, comuna Socodor, județul 

Arad” 

 
 Valoare  fara TVA             Valoare cu TVA  

 

 
 

 
 

 

 
 

I.   Valoare totala investiţie  418.814 lei / 91.694€     497.583 lei / 108.940 € 

- din care  C+M    385.989 lei / 84.508 €   459.327 lei / 100.564 € 

- din care supusăprocedurii de achiziţie   385.989 lei /84.508 €    459.327 lei / 100.564 € 

 

II. Caracteristici tehnice carosabil 

 

- amplasament Este situate în comuna Socodor, al U.A.T. Socodor 

- ȋn plan - pe traseul existent al drumurilor agricole: DA 9, DA 

10, DA 11.  

- Lungimea sectorului proiectată 1.685 m, din care 

         DA 9 - 1.200 m 

DA 10 -   250  m 

DA 11 -    235 m 

- Lăţimea carosabilului (platformă)  

DA9, DA10, DA11 - 3,00 m (4,00 m) 

- Acostamente din piatră spartă 2 x 0,50 m 

- Pantă transversal ȋn aliniament 4 % partecarosabilă ( pantă unică ) 

4 % pe acostamente 

- Structură rutieră  

DA9 – km0+000-0+300 

 
 
 

 
 

 
 

DA9 – km 0+300-1+050 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

DA10 – km 0+000-0+250 

 

DA 11 – km0+000-0+235 

- 15 cm strat de piatră spartă; 
- 30 cm strat de balast; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 15 cm strat de piatră spartă; 

- 15 cm strat de formă; 
 

 

 

- 15 cm strat de piatră spartă; 

- 15 cm strat de formă; 
 
 

 

- 15 cm strat de piatră spartă ; 

- Zestre existentă (scarificare şi reprofilare) 

 
- Şanţuri - Din pământ proiectate 

 

- Podeţe proiectate - 4buc din tuburi PEHD carosabile / DA 9 

 

III. Durata de realizare a proiectului 4, din care pentru C+M : 2luni 

 

IV. Finanţarea investiţiei Programul prin care se derulează  - Bugetul Local şi alte 

surse legal constituite ; 

 

                   Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 

           Primar,                                                                               Secretar, 

                     Jura Ioan Dimitrie                                                                Crişan Gheorghe         
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Nr. înregistrare: 2460 din 21 iulie 2017 
CABINET PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici ai proiectului ”Amenajare 
drumuri agricole DA 9, DA10 și DA 11, comuna Socodor, județul Arad” 

Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE  primar   al Comunei Socodor,  prezint 

expunerea de motive  cu privire la  proiectului de hotărâre referitor la  aprobarea 

indicatorilor tehnico–economici ai proiectului ”Amenajare drumuri agricole DA 9, 

DA10 și DA 11, comuna Socodor, județul Arad”.  

Amenajarea drumurilor agricole DA9, DA10 și DA11 pe o lungime de 1,685 

km, este propusă a se realiza în urma solicitărilor primite de la crescătorii de animale, 

în special  fermierii care au amplasate grajdurile provizorii în zona de vest a localității. 

Pe timp ploios, în special toamna și iarna, accesul  la fermele de animale se poate  

face de către crescătorii de animale  de cele mai multe ori numai deplasându-se pe 

jos. Totodată proiectul propus reprezintă și o continuare a proiectului implementat 

prin PNDR 2007-2013 Măsura 125 A –”Amenajare drumuri agricole în comuna 

Socodor”, prin care s-au amenajat 15,008 km de drumuri agricole și la proiectul 

finanțat prin PNDR 2014-2020 Submăsura 4.3 cu titlul ”Amenajare infrastructură de 

drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad” care se află în implementare și 

care are indicator de monitorizare realizarea a peste 18 km de drumuri agricole. 

Proiectul propus face parte din strategia de dezvoltare a comunei Socodor 

pentru perioada 2014-2020 și vizează un număr semnificativ de fermieri, fermieri 

care desfășoară activitatea în zona respectivă, prin realizarea acestuia asigurându-

se accesul  la mai multe ferme zootehnice și terenuri agricole. 

Precizez că sumele necesare realizării investiției au fost cuprinse în bugetul 

local la capitolul 8402- drumuri și poduri, în trimestrul III și IV a anului 2017. 

Având în vedere prevederile art. 44 alin.(1)  din Legea nr.276/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și  prevederile art. 36 

alin (2) lit (b) alin(4) lit.(d), alin(6) lit.(a) pct.13 și art.126 din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

propun aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la investiția cu titlul ”Amenajare 

drumuri agricole DA 9, DA10 și DA 11, comuna Socodor, județul Arad” 

PRIMAR 

JURA IOAN DIMITRIE 
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Nr.înreg: 2465 din 21 iulie 2017  

 
Referat de specialitate 

Cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico–economici ai proiectului ai 
proiectului”Amenajare drumuri agricole DA 9, DA10 și DA 11, 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 drumuri agricole DA 9, DA10 și DA 11, comuna 
Socodor, județul Arad” și includerea obiectivului de investiție în programul de 
investiții pentru anul 2017 în vederea finanțării din bugetul local al comunei 
Socodor.  

           Valoare  fara TVA             Valoare cu TVA  

 

 
 

 

 
 

 
 

I.   Valoare totala investiţie  418.814 lei / 91.694€     497.583 lei / 108.940 € 

- din care  C+M    385.989 lei / 84.508 €   459.327 lei / 100.564 € 

- din care supusăprocedurii de 
achiziţie 

  385.989 lei /84.508 €    459.327 lei / 100.564 € 

 
II. Caracteristici tehnice carosabil 

 

- amplasament Este situate în comuna Socodor, al U.A.T. 
Socodor 

- ȋn plan - pe traseul existent al drumurilor agricole: DA 9, 
DA 10, DA 11.  

- Lungimea sectorului proiectată 1.685 m, din care 

         DA 9 - 1.200 m 

DA 10 -   250  m 

DA 11 -    235 m 

- Lăţimea carosabilului (platformă)  

DA9, DA10, DA11 - 3,00 m (4,00 m) 

- Acostamente din piatră spartă 2 x 0,50 m 

- Pantă transversal ȋn aliniament 4 % partecarosabilă ( pantă unică ) 
4 % pe acostamente 

- Structură rutieră  

DA9 – km0+000-0+300 
 

 

 

 
 

 
 

DA9 – km 0+300-1+050 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

DA10 – km 0+000-0+250 
 
DA 11 – km0+000-0+235 

- 15 cm strat de piatră spartă; 
- 30 cm strat de balast; 

 

 
 

 
 

 

 
 

- 15 cm strat de piatră spartă; 

- 15 cm strat de formă; 
 

 
 

- 15 cm strat de piatră spartă; 
- 15 cm strat de formă; 

 

 

 

- 15 cm strat de piatră spartă ; 
- Zestre existentă (scarificare şi reprofilare) 

 

- Şanţuri - Din pământ proiectate 
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- Podeţe proiectate - 4buc din tuburi PEHD carosabile / DA 9 
 

III. Durata de realizare a proiectului 4, din care pentru C+M : 2luni 
 

IV. Finanţarea investiţiei Programul prin care se derulează  - Bugetul Local şi 

alte surse legal constituite ; 

 

 

Proiectul propus face parte din strategia de dezvoltare a comunei Socodor 
pentru perioada 2014-2020 și vizează un număr semnificativ de fermieri, fermieri 
care desfășoară activitatea în zona respectivă, prin realizarea acestuia asigurându-
se accesul  la mai multe ferme zootehnice și terenuri agricole. 
Precizăm că sumele necesare realizării investiției au fost cuprinse în bugetul local la 
capitolul 8402- drumuri și poduri, în trimestrul III și IV a anului 2017 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați indicatorii 
tehnico-economici prezentați și și includerea obiectivului de investiție în programul 
de investiții pentru anul 2017 în vederea finanțării din bugetul local al comunei 
Socodor.  
  

   

 

INSPECTOR       REFERENT 
 ILIEȘI BRIGITTA CLAUDIA     HEINZL CAROL MARCEL 
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