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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 7 din data: 10.03.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici ai proiectului” Extindere canalizare 
menajeră în comuna Socodor” și aprobarea includerii obiectivului în Programul 

Național de Dezvoltare Locală 
 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 746/10.03.2017 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 745/10.03.2017 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. b, 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 ”Extindere 

canalizare menajeră în 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 1.622.706 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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CABINET PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico–economici ai proiectului                      

”Extindere rețele de canalizare menajeră în comuna  Socodor, județul Arad” și 

aprobarea includerii obiectivului în Programul Național de Dezvoltare Locală 

 Investiția prezintă o importanţă majoră pentru locuitorii comunei Socodor, 

deoarece prin extinderea rețelelor de canalizare menajeră se finalizează în totalitate 

rețelele și racordurile până la limita de proprietate a canalizării menajere din localitatea 

Socodor.  

Valoarea totală investiţie ( incl.TVA)   : 1.622.706 lei; 

- din care C+M (inclusiv TVA): 819.329  lei; 

- amplasament: pe U.AT. comunei Socodor, intravilan localitatea Socodor; 

 Lucrări proiectate: 

-  Extindere retele canalizare menajera - 1651 m,                           

-  Conducte de refulare - 60 m,                                 

-  Statie de pompare - 1 buc.,                                     

-  Camine de vizitare - 49 buc.,                                                  

-  Racorduri - 23 buc.,                                             

-  Budoexcavator - 1 buc.,                                          

-  Autospeciala pentru vidanjat si spalat - 1 buc.                                                                  

  Proiectul va cuprinde și racordurile gospodăriilor până la limita de proprietate 

constituind  astfel o puternică stimulare a consumatorilor de a-și moderniza evacuarea 

nepoluantă a apelor uzate și va evita desfaceri și refaceri de sistem rutier ce urmează să fie 

modernizat prin asfaltare. Racordurile se vor realiza până la limita de proprietate, exclusiv 

căminele de racordare. 

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                

”Extindere canalizare menajeră în 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 ” Extindere canalizare menajeră 

în comuna Socodor, județul Arad” și includerea obiectivului de investiție în cadrul  

Programului Național de Dezvoltare Locală.  

Valoarea totală investiţie ( incl.TVA)   : 1.622.706 lei; 

 

- din care C+M (inclusiv TVA): 819.329  lei; 

- amplasament: pe U.AT. comunei Socodor, intravilan localitatea Socodor; 

 

 Lucrări proiectate: 

-  Extindere retele canalizare menajera - 1651 m,                           

-  Conducte de refulare - 60 m,                                 

-  Statie de pompare - 1 buc.,                                     

-  Camine de vizitare - 49 buc.,                                                  

-  Racorduri - 23 buc.,                                             

-  Budoexcavator - 1 buc.,                                          

-  Autospeciala pentru vidanjat si spalat - 1 buc.                                                                  

 Proiectul va cuprinde și racordurile gospodăriilor până la limita de proprietate constituind  

astfel o puternică stimulare a consumatorilor de a-și moderniza evacuarea nepoluantă a 

apelor uzate și va evita desfaceri și refaceri de sistem rutier ce urmează să fie modernizat 

prin asfaltare. Racordurile se vor realiza până la limita de proprietate, exclusiv căminele de 

racordare. 

                   

      INSPECTOR       REFERENT 

 ILIESI BRIGITTA CLAUDIA     HEINZL CAROL MARCEL 

 


