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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 5 din data: 10.03.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici ai proiectului” Reabilitare și 
modernizare sediu primărie, comuna Socodor, județul Arad ” și aprobarea includerii 

obiectivului în Programul Național de Dezvoltare Locală 
 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 742/10.03.2017 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 741/10.03.2017 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. k, 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 ” Reabilitare 

și modernizare sediu primărie, comuna Socodor, județul Arad” 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 „ Modernizare sediu Primăria Socodor ”, cu o valoarea estimată a investiţiei în 

cuantum de 657.874 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 Administrativ. 

 

   Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 

                   Primar,                                                                          Secretar, 

          Jura Ioan Dimitrie                                                               Crişan Gheorghe                                     
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Nr.  înregistrare: 742 din 10 .03. 2017 
CABINET PRIMAR 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico–economici ai proiectului ”Reabilitare și 
modernizare sediu primărie, comuna Socodor, județul Arad” și aprobarea includerii 

obiectivului în Programul Național de Dezvoltare Locală 
 Lucrarea prezintă o importanţă deosebită din punct de vedere administrativ  
deoarece, printr-o infrastructură modernizată se crează condiții optime de muncă pentru 
toți angajați primăriei , persoane care la rândul lor deserves locuitorii comunei Socodor 
în diversele probleme pe care aceștia le au cu administrația locală. Prin anveloparea 
clădirii și înlocuirea tâmplăriei exterioare se vor realiza economii la agentul termic pe 
perioada de iarnă și izolarea împotriva căldurii pe perioada de vară. În acest context, 
amenajarea sediului administrativ din comuna Socodor reprezintă una dintre priorităţile 
administraţiei locale din comună. 

 INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII  

,,REABILITARE SI MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE, COMUNA SOCODOR, 

JUDETUL ARAD” 

 

 

I. Valoarea totală investiţie ( incl.TVA) 

 

- din care C+M (inclusiv TVA) 

- din care supusă procedurii de achiziţie 

: 657.874  lei/ 144.728 €   

: 571.200  lei/ 125.660 €                                                                                        

: 571.200  lei/ 125.660 €                                                                                        
            (valori calculate cf.preţuri la 09.03.2017,valoare BNR 
                euro la cursul de schimb valutar de – 4,5456 
lei/euro) 
 

II. Caracteristici tehnice constructie 

- amplasament 
 

 

- regim ȋnălţime 

 
 

- S construita 

- S utila 

- acoperis 

- sistem constructiv 

 

: pe U.AT. comunei Socodor, intravilan localitatea 

Socodor; 
   

: Parter 

 
 

: 300 mp; 

: 241mp;  

:sarpanta 

:zidarie portanta, planseu din grinzi de lemn; 

  

a. Lucrari proiectate 

 

 

 
1. - Înlocuirea invelitoarei si schimbarea jgheaburilor si a 

burlanelor cat si a elementelor de lemn, deteriorate, 
din cadrul sarpantei ; 

2. -Termoizolarea, refacerea fatadelor la intreaga  cladire a 
primariei; 

3. -Schimbarea tamplariei interioare si exterioare;  

4. -Schimbarea instalatiei electrice; 

5. -Refacerea instalatiei termice; 
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-Refacerea tencuielilor interioare; 

-Înlocuirea lambriurilor de pe hol cu  placaj de 

lemn/piatră şi montarea pe jos a plăcilor din granit. 

 

III. Durata de realizare :  12 luni 

 

IV. Finanţarea investiţiei : prin Guvernul Romȃniei, programul PNDL 2016-

2020 

și prin bugetul local 
   

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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Nr.înreg: 742 din 10 martie 2017  

 
Referat de specialitate 

Cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico–economici ai proiectului ” Reabilitare și 
modernizare sediu primărie, comuna Socodor, județul Arad ” 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 ” Reabilitare și modernizare 
sediu primărie, comuna Socodor, județul Arad” și includerea obiectivului de investiție în 
cadrul  Programului Național de Dezvoltare Locală. 
 
I. Valoarea totală investiţie ( incl.TVA) 

 

- din care C+M (inclusiv TVA) 

- din care supusă procedurii de achiziţie 

: 657.874  lei/ 144.728 €   

: 571.200  lei/ 125.660 €                                                                                        

: 571.200  lei/ 125.660 €                                                                                        
            (valori calculate cf.preţuri la 09.03.2017,valoare BNR 
                euro la cursul de schimb valutar de – 4,5456 
lei/euro) 
 

II. Caracteristici tehnice constructie 

- amplasament 
 

 

- regim ȋnălţime 
 

- S construita 

- S utila 

- acoperis 

- sistem constructiv 

 

: pe U.AT. comunei Socodor, intravilan localitatea 

Socodor; 
   

: Parter 
 

: 300 mp; 

: 241mp;  

:sarpanta 

:zidarie portanta, planseu din grinzi de lemn; 

  

a. Lucrari proiectate 

 

 

 
6. - Înlocuirea invelitoarei si schimbarea jgheaburilor si a 

burlanelor cat si a elementelor de lemn, deteriorate, 
din cadrul sarpantei ; 

7. -Termoizolarea, refacerea fatadelor la intreaga  cladire a 
primariei; 

8. -Schimbarea tamplariei interioare si exterioare;  

9. -Schimbarea instalatiei electrice; 

10. -Refacerea instalatiei termice; 

-Refacerea tencuielilor interioare; 

-Înlocuirea lambriurilor de pe hol cu  placaj de 

lemn/piatră şi montarea pe jos a plăcilor din granit. 

 

III. Durata de realizare :  12 luni 
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IV. Finanţarea investiţiei : prin Guvernul Romȃniei, programul PNDL 2016-

2020 

și prin bugetul local 
  

  INSPECTOR       REFERENT 
 ILIESI BRIGITTA CLAUDIA     HEINZL CAROL MARCEL 
 


