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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 6 din data: 10.03.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici ai proiectului” Reabilitare și 
extindere rețele alimentare cu apă comuna Socodor” 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. 743/10.03.2017 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. a, 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 

Votul exprimat în unanimitate ”pentru” de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 

11 în funcţie. 

             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 extindere rețele alimentare cu apă comuna 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 „ Reabilitare și extindere rețele alimentare cu apă comuna Socodor ” , cu o valoarea 

estimată a investiţiei în cuantum de 2.932.387 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: 744 din 10 .03. 2017 
 
CABINET PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico–economici ai proiectului                      
”Reabilitare și extindere rețele alimentare cu apă comuna Socodor” și aprobarea 

includerii obiectivului în Programul Național de Dezvoltare Locală 
 Investiția prezintă o importanţă majoră pentru locuitorii comunei Socodor, 
deoarece prin reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și echiparea corespunzătoare a 
stației de pompare se finalizează în totalitate alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor 
comunei Socodor, se reabilitează tronsoanele vechi (cvartalul 2- de la limita cu orașul 
Chișineu Criș, strada magaziei până în centru și strada principală până la intersecția cu 
DN79A), construite în anii 1978-1980 și din cauza cărora calitatea apei este scăzută și 
apar pierderi substanțiale în sistem. Prin proiect sunt prevăzute și îmbunătățiri la stația 
de pompare precum și dotarea cu un laborator în vederea efectuăr ii unor analize 
obligatorii la apa potabilă și la apa uzată.   
Valoarea totală investiţie ( incl.TVA)   : 2.932.387 lei; 
- din care C+M (inclusiv TVA): 1.707.908 lei; 
 
Amplasament: pe U.AT. comunei Socodor, intravilan și extravilan localitatea Socodor; 
 
Lucrari proiectate: 
Sistemul de alimentare cu apă va fi extins din rețeaua existentă de alimentare cu apă a 
comunei. Rețelele de distribuție extinse și reabilitate se vor realiza din polietilenă de înaltă 
densitate PE-100HD SDR17 (Dn=63 -160mm) și vor avea: 
 
Retele:          
  - extindere retele alimentare cu apa - 2343 m,                            
 - reabilitare retele alimentare cu apa - 4049 m,                   
 
Bransamente:                                                       
 - extindere - 27 buc.                                                              
  - reabilitare - 87 buc.                                        
  
 Vane ingropate:                                                 
 - extindere - 11 buc.                                                               
 - reabilitare - 16 buc.                                            
 
Hidranti de incendiu:                                                
  - pe retelele extinse - 13 buc.                                                              
  - pe retelele reabilitate - 22 buc.                              
 - pe retelele existente - 13 buc.                            
 
Statie de tratare Q=40mc/h  cu laborator chimie/microbiologie - 1 buc.         

Prin proiect s-au prevazut bransamente pentru gospodariile de pe traseul retelei de 
distributie extinsa si reabilitata din comuna, vane ingropate si hidranti de incendiu.  

Deasemenea se propune amplasarea in gospodaria de apa existenta, a unei statii de 
tratare + laborator chimie/microbiologie pentru aducerea apei la valorile admise de Legea 
458/2002 republicata in 2011. 
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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                ” 

Reabilitare și extindere rețele alimentare cu apă comuna 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 ” Reabilitare și extindere rețele 

alimentare cu apă comuna Socodor” și includerea obiectivului de investiție în cadrul  

Programului Național de Dezvoltare Locală.  

Valoarea totală investiţie ( incl.TVA)   : 2.932.387 lei; 

- din care C+M (inclusiv TVA): 1.707.908 lei; 

Amplasament: pe U.AT. comunei Socodor, intravilan și extravilan localitatea Socodor; 

Lucrari proiectate: 

Sistemul de alimentare cu apă va fi extins din rețeaua existentă de alimentare cu apă a 

comunei. Rețelele de distribuție extinse și reabilitate se vor realiza din polietilenă de înaltă 

densitate PE-100HD SDR17 (Dn=63 -160mm) și vor avea: 

Retele:          

  - extindere retele alimentare cu apa - 2343 m,                            

 - reabilitare retele alimentare cu apa - 4049 m,                   

Bransamente:                                                       

 - extindere - 27 buc.                                                              

  - reabilitare - 87 buc.                                        

  Vane ingropate:                                                 

 - extindere - 11 buc.                                                               

 - reabilitare - 16 buc.                                            

Hidranti de incendiu:                                                

  - pe retelele extinse - 13 buc.                                                              

  - pe retelele reabilitate - 22 buc.                              

 - pe retelele existente - 13 buc.                            

Statie de tratare Q=40mc/h  cu laborator chimie/microbiologie - 1 buc.         

Prin proiect s-au prevazut bransamente pentru gospodariile de pe traseul retelei de  

distributie extinsa si reabilitata din comuna, vane ingropate si hidranti de incendiu.  

Deasemenea se propune amplasarea in gospodaria de apa existenta, a unei statii de  

tratare + laborator chimie/microbiologie pentru aducerea apei la valorile admise de Legea 

458/2002 republicata in 2011. 

 

                   INSPECTOR       REFERENT 

 ILIESI BRIGITTA CLAUDIA     HEINZL CAROL MARCEL 

 

 


