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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 7 din data: 19.04.2017 

privind  aprobarea acordului de principiu pentru folosința unei suprafețe din 
balta Socodor pentru Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și 

Culturale ale Banatului și Crișanei ”EXCELSIOR” 
 

Având în vedere, 

- adresa nr.117/11.04.2017 a Asociației pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale 

Banatului și Crișanei ”Excelsior”; 

- expunerea de motive nr. 1.153/j/19.04.2017 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 1.153/k/19.04.2017  întocmit de către biroul agricol și urbanism 

din cadrul Comunei Socodor; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- planul de management pentru ROSPA0015  Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru, aprobat 

prin Ordinul ministrului mediului , apelor și pădurilor nr.1181/2016; 

- prevederile anexei nr.56 din  H.G.R. nr.976/2002 privind inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al Comunei Socodor- poziția 25 din listă; 

- prevederile art.36 alin.(4) lit.e) și lit.f) și alin.(5) lit.a) și art.124  din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

             În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art.115 alin. (1) 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 acordul de principiu pentru folosința unor suprafețe din balta Socodor 

(Pescăria Socodor), cu titlu gratuit, către Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și 

Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior” în vederea obținerii unor fonduri 

nerambursabile în cadrul programului Interreg România-Ungaria , prioritatea de investiții 6c.  

Art.2: Se permite acordul pentru efectuarea de intervenții în cele două bazine cu lucrările 

prevăzute în anexă la prezenta hotarâre, în cazul obținerii finanțării nerambursabile. 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, biroului agricol și către Asociația 

pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior”,se  

duce la cunoştinţă publică  prin afişarea  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: 1153/j din 19 .04.2017 
 
CABINET PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind  aprobarea acordului de principiu pentru folosința unei suprafețe 

din balta Socodor pentru Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și 

Culturale ale Banatului și Crișanei ”EXCELSIOR” 

Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE  primar   al Comunei Socodor,  prezint 

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

acordului de principiu pentru folosința unei suprafețe din balta Socodor pentru 

Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei 

”EXCELSIOR”.  

Prin adresa înregistrată cu numarul 117 din 11.04.2017 a Asociației pentru 

Promovarea Văilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei  „EXCELSIOR’’,  

înregistrată  la Primaria comunei Socodor cu numărul 1092 din 12.04.2017  se 

solicită acordul de principiu pentru folosința unor suprafețe din balta Socodor, pentru 

dezvoltarea unui proiect transfrontalier în vederea  realizării de lucrări de reabilitare a 

habiatului acvatic pentru conservarea păsărilor- proiect cu titlul „Birdland -Asigurarea 

habitatelor propice speciilor amenințate de păsări ,prin utilizarea sustenabilă a 

terenurilor, cu participarea comunităților locale’’,  

 Vă rog să aprobați acordul de principiu ținând cont că prin proiect se vor 

realiza lucrări care vor îmbunătății infrastructura bălților solicitate, bălți aflate în cadrul 

Pescăriei Socodor și care la momentul de față nu sunt utilizate, decât în perioada de 

vară pentru pășunat. Bălțile nu mai au apă, iar pășunatul se desfășoară numai în 

anumite perioade ale anului. 

 Lucrările ce urmează a se efectua sunt următoarele: 

     1. Forarea a 11 puțuri pe suparfața bălților -10 puțuri în bazinul mare și 1 puț în 

bazinul mic; 

    2. Instalarea unor pompe alimentate fotovoltaic pentru fiecare puț; 

    3. Repararea celor 4 guri de comunicare între bazine, prin amplasarea unor 

zăgazuri din lemn în structurile de ciment deja existente; 

    4. Realizarea unei structure din nuiele pentru protecția digurilor la eroziunea apei; 

    5. Plantarea a până la 100 exemplare de puieți de plop si salcie; 
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    6. Popularea cu exemplare de pești din specii de interes conservative; 

    7. Amenajarea cu plante caracteristice a unor suprafețe reduse de baltă, pentru a 

favoriza reabilitarea habitatului tipic (nuferi, săgeata apei, crin de apă, papură, stuf, 

etc.) 

    8. Amplasarea unor trunchi de copac și alte structuri pentru a favoriza instalarea 

speciilor de animale caracteristice-în special broasca țestoasă de lac; 

    9. Amplasarea a 10 cuiburi de păsari pe stalpii de iluminat existenți în incinta 

bălților; 

  10. Amplasarea unui panou informativ cu privire la proiect și activitatea întreprinsă. 

                 Precizez că suprafața ce va fi afectată este de 38,87 ha, de asemenea 

proiectul nu va impiedica sub nici o formă atribuirea terenului spre administrare, dacă 

va fi cazul, către terțe părți. La finalizarea investiției Primăria Socodor ve beneficia de 

o baltă unde se vor putea desfașura diferite activități de agrement. 

 

PRIMAR 

JURA IOAN DIMITRIE 
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REFERAT 

 privind  aprobarea acordului de principiu pentru folosința unei suprafețe din balta 

Socodor pentru Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale 

Banatului și Crișanei ”EXCELSIOR” 

  

 Subsemnatul Teorean Ioan Cornel, viceprimar la Primaria comunei Socodor,  

referitor la adresa cu numarul 117 din 11.04.2017 a Asociației pentru Promovarea 

Văilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei  „EXCELSIOR’’,  înregistrată  la 

Primaria comunei Socodor cu numărul 1092 din 12.04.2017 prin care se solicită 

acordul de principiu pentru folosinta unor suprafețe din balta Socodor, pentru 

dezvoltarea unui proiect transfrontalier în vederea  realizarii  de lucrări de reabilitare 

a habiatului acvatic pentru conservarea păsărilor- proiect cu titlul „Birdland -

Asigurarea habitatelor propice speciilor amenințate de păsări ,prin utilizarea 

sustenabilă a terenurilor, cu participarea comunităților locale’’,  

 Vă rog sa aprobați acordul de principiu ținând cont că prin proiect se vor 

realiza lucrări care vor îmbunătății infrastructura bălților solicitate, bălți aflate în cadrul 

Pescăriei Socodor și care la momentul de față nu sunt utilizate.Bălțile nu mai au apă, 

iar pășunatul se desfășoară numai în anumite perioade ale anului.Lucrările ce 

urmează a se efectua sunt următoarele: 

     1. Forarea a 11 puțuri pe suparfața bălților -10 puțuri în bazinul mare și 1 puț în 

bazinul mic; 

    2. Instalarea unor pompe alimentate fotovoltaic pentru fiecare puț; 

    3. Repararea celor 4 guri de comunicare între bazine, prin amplasarea unor 

zăgazuri din lemn în structurile de ciment deja existente; 

    4. Realizarea unei structure din nuiele pentru protecția digurilor la eroziunea apei; 

    5. Plantarea a până la 100 exemplare de puieți de plop si salcie; 

    6. Popularea cu exemplare de pești din specii de interes conservative; 

    7. Amenajarea cu plante caracteristice a unor suprafețe reduse de baltă, pentru a 

favoriza reabilitarea habitatului tipic (nuferi, săgeata apei, crin de apă, papură, stuf, 

etc.) 

    8. Amplasarea unor trunchi de copac și alte structuri pentru a favoriza instalarea 

speciilor de animale caracteristice-în special broasca țestoasă de lac; 
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    9. Amplasarea a 10 cuiburi de păsari pe stalpii de iluminat existenți în incinta 

bălților; 

  10. Amplasarea unui panou informativ cu privire la proiect și activitatea întreprinsă. 

                 Precizez că suprafața ce va fi afectată este de 38,87 ha. De asemenea 

proiectul nu va impiedica sub nici o formă atribuirea terenului spre administrare, dacă 

va fi cazul, către terțe părți. La finalizarea investiției Primăria Socodor ve beneficia de 

o baltă unde se vor putea desfașura diferite activități de agrement. 

 

 

VICEPRIMAR 

TEOREAN IOAN  CORNEL 

 

 


