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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 7 din data: 24.03.2017 

  privind implementarea proiectului „Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu 
apă și extindere canalizare menajeră în Comuna Socodor, județul Arad” 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

g) Luând act de Ghidul solicitantului pentru Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și 

modernizarea infrastructurii de bază la scară mică; 

h) Luand în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind 

aprobarea Structurii devizului general și al Metodologiei privind elaborarea devizului general 

pentru obiective de investitii și lucrări de intervenții; 

i) Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 226/2015, privind 

stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului National de Dezvoltare 

Rurala 2014-2020 cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la 

Bugetul de Stat, cu modificările și completările ulterioare; 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Socodor, în 
calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.913/24 martie 2017, prin care se susține 
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr. 914/24 martie 2017, prin care se motivează, în drept și în 
fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivității; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Socodor, 
 
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor 

publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24/14 martie 2017 privind  proiectul cu titlul:           

”Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră în 

Comuna Socodor, județul Arad”,  
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Consiliul Local al comunei Socodor adoptă prezenta hotărâre, 

 

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Reabilitare și extindere sistem de 

alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră în Comuna Socodor, județul Arad”, 

denumit în continuare Proiectul. 

Proiectul, finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, 

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, 

avându-se în vedere urmatoarele: 

Scopul proiectului este acela de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru cetățenii 

comunei Socodor prin reabilitarea și extinderea sitemului de alimentare cu apă și extinderea 

rețelei de canalizare. Comuna Socodor are un numar de 2.367 locuitori, beneficiari directi ai 

investitiei.  

Obiectivul general: Crearea infrastructurii  de apă/apă uzată îmbunătățite, care vor contribui 

la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în 

zonele rurale, respectiv localitatea Socodor.  

Obiectivele specifice:introducerea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pentru toți 

locuitorii comunei Socodor(100%). 

1.Necesitate:  

 Eliminarea diferentelor din punct de vedere tehnico edilitar între locuitorii comunei 

care  

beneficiază de apă potabilă printr-un sistem de alimentare cu apă autorizat și cei care își 

procură apa din fântâni de mica adâncime, și cei care dispun de rețele de canalizare; 

 Disconfortul produs de lipsa rețelelor de canalizare menajera pe toate străzile; 

 Asigurarea condiţiilor de igiena şi confort normale, necesare populației și pentru mica  

industrie locală; 

 Stimularea unor activităţi productive ce duc la ridicarea standardului material și 

spiritual  

al locuitorilor, astfel încat acest lucru să conducă la stabilizarea populatiei în această zonă, cu 

toate consecințele benefice ale acesteia; 

 Prin realizarea canalizării menajere se elimină poluarea solului, a apelor de suprafață și  

de adâncime cauzate de evacuarea haotică a apelor uzate. Se elimina riscul de îmbolnăvire al 

populatiei prin desființarea focarelor de infecție existente cauzate de evacuările necontrolate 

ale apelor uzate din gospodariile care au instalații interioare de alimentare cu apă; 

 Apele uzate menajere evacuate în sanțurile drumurilor sunt colectate de Canalul 

Morilor  

care străbate comuna, poluandu-l intens; 

 Pe străzi pe care se vor introduce retele de canalizare și alimentare cu apa se  

complectează infrastructura la nivelul în care se pot asfalta străzile respective fără grija ca în 

viitorul apropiat asfaltul să fie desfăcut pentru o eventuală investiție de infrastructura  tehnico-

edilitară. 

 Directiva Consiliului Europei 91/271/ CEE privind epurarea apelor uzate precum și 

toată  

legislația relevantă cere ca toate localitățile cu peste 2000 l.e. (locuitori echivalenți) să fie 

asigurate cu sisteme de colectare a apelor uzate orășenești și să fie dotate cu stații de epurare 

cel putin treapta secundară pentru localităti mai mici de 10.000 l.e. 

 Extinderea sistemului de canalizare este o necesitate stringentă pentru prevenirea  

deteriorării mediului înconjurător în condițiile dezvoltării zonale. 

2.Oportunitate:  

 este în concordanță cu „Politica agricolă și de dezvoltare rurală” prin programul  

„Dezvoltarea și modernizarea satelor”; 

 poate beneficia de asistență tehnică și financiară din Fondul European Agricol pentru  
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Dezvoltare Rurală (FEADR) prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-

2020, în concordanta cu obiectivele prevederilor Ghidului solicitantului pentru Submasura 

7.2 – Infrastructura de apa uzata, implementarea proiectului va duce la imbunatatirea 

conditiilor de trai pentru populatia rurala si la stoparea fenomenului de depopulare din 

mediul rural prin reducerea decalajelor rural – urban. 

3.Potențialul economic al investiției este descris în anexa de la prezenta hotătâre de consiliu. 

 

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada 

de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare 

Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 3. – Comuna Socodor se angajează să asigure funcționarea la parametri 

proiectați și întreținerea investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării 

ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art. 4. - Numărul locuitorilor deserviți de proiect este de 2367 locuitori, iar 

caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla 

sa calitate și de ordonator principal de credite, domnul Jura Ioan Dimitrie. 

  Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Socodor.  

Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 

Socodor, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor și prefectului județului 

Arad și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 

internet www.socodor.ro  

 

Iniţiatorul proiectului de hotărâre,      Avizat, 

                  Primar,                                                                            Secretar, 

              Jura Ioan Dimitrie                                                      Crişan Gheorghe                                     
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Nr.  înregistrare: 913 din 24.03. 2017 
 
CABINET PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind implementarea proiectului „Reabilitare și extindere sistem de 
alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră în Comuna Socodor, județul 

Arad” 
 Investiția prezintă o importanţă majoră pentru locuitorii comunei Socodor, 
deoarece prin introducere și extinderea rețelei de apă și extinderea rețelelor de 
canalizare menajeră se finalizează în totalitate rețelele și racordurile de apă și apă 
uzată până la limita de proprietate pentru toți locuitorii din localitatea Socodor.  

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE  
“Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare 

menajeră în Comuna Socodor, județul Arad” 
 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 
Valoarea totală – 3.955,393 mii lei, exprimat in mii euro 872,808 

Din care C+M  - 2543,072 mii lei, exprimat în mii euro 561,162 

(în preţuri –1 euro = 4,5318 lei, curs BCE la 23.12.2016), 
2.) Eşalonarea investiţiei (INV / C+M) 

Anul I    1186,473 mii lei  / 762,922 mii lei (incl. TVA) 
Anu II           2768,920 mii lei  / 1780,150 mii lei (incl. TVA)                       

3) Durata de realizare (luni) – 12 luni; 
4). Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 

 Lungime colectoare principale   1651  m 

 Lungimi conducte refulare        60 m 

 Subtraversare de drum cu conducta canal  1 buc 

 Subtraversare CFR cu conducta canal   1 buc 

 Diametru colectoare     PVC D= 250mm SDR 34  

 Diametru conducta refulare     D=90mm PE100HD SDR17

  

 Statie de pompare ape uzate     D=2,0      -  1 buc 

 Racorduri la gospodarii            23 buc  

 Camine vizitare si intersectie           47 buc Dn=600mm 

 Camine vizitare si intersectie           2 buc Dn=1000mm 

 Laborator de analiza apa    1 buc 
 Statie de tratare apa si laborator   1 buc 

 Conducta de alimentare cu apa extinsa PE 100 HD SDR17 Dn=110 L=1345 

ml 

 Conducta de alimentare cu apa extinsa PE 100 HD SDR17 Dn=63 L=998 ml 

 Conducta de alimentare cu apa reabilitata PE 100 HD SDR17 Dn=110 L=834 

ml 
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 Conducta de alimentare cu apa reabilitata PE 100 HD SDR17 Dn=125 L=1090 

ml 

 Conducta de alimentare cu apa reabilitata PE 100 HD SDR17 Dn=160 L=2125 

ml 

 Bransamente  - 114 buc 

 Hidranti  - 48 buc 

 Subtraversare de drum si vale cu conducta de alimentare cu apa  - 9 

buc 

 Subtraversare CFR cu conducta de alimentare cu apa  - 1 buc 

 Generator electric   - 1 buc 

5. Numărul locuitorilor deserviți direct de proiect pentru extinderea sistemului de 

alimentare cu apă , este de 2367 locuitori. 

Numarul locuitorilor deserviti direct de proiect pentru extinderea sistemului de 

canalizare -  este de 93 locuitori.                                                           

  Proiectul va cuprinde și racordurile gospodăriilor până la limita de proprietate 
constituind  astfel o puternică stimulare a consumatorilor de a se racorda la rețeau de 
aă și 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 implementarea 
proiectului „Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere 
canalizare menajeră în Comuna Socodor, județul Arad” și depunerea acestuia în 
vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul  Programului Național de 
Dezvoltare Rurala, Submadura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică. 

 

PRIMAR 

JURA IOAN DIMITRIE 
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Nr.înreg: 914 din 24 martie 2017  

 
Referat de specialitate 

privind implementarea proiectului „Reabilitare și extindere sistem de 
alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră în 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  implementarea proiectului „Reabilitare 
și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră în 
Comuna Socodor, județul Arad” și indicatorii  tehnico-economici ai proiectului și 
depunerea în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile  în cadrul  
Programului Național de Dezvoltare Rurală.  

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE  
“Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare 

menajeră în Comuna Socodor, județul Arad” 
 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 
Valoarea totală – 3.955,393 mii lei, exprimat in mii euro 872,808 

Din care C+M  - 2543,072 mii lei, exprimat în mii euro 561,162 

(în preţuri –1 euro = 4,5318 lei, curs BCE la 23.12.2016), 
2.) Eşalonarea investiţiei (INV / C+M) 

Anul I    1186,473 mii lei  / 762,922 mii lei (incl. TVA) 
Anu II           2768,920 mii lei  / 1780,150 mii lei (incl. TVA)                       

3) Durata de realizare (luni) – 12 luni; 
4). Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 

 Lungime colectoare principale   1651  m 

 Lungimi conducte refulare        60 m 

 Subtraversare de drum cu conducta canal  1 buc 

 Subtraversare CFR cu conducta canal   1 buc 

 Diametru colectoare     PVC D= 250mm SDR 34  

 Diametru conducta refulare     D=90mm PE100HD SDR17

  

 Statie de pompare ape uzate     D=2,0      -  1 buc 

 Racorduri la gospodarii            23 buc  

 Camine vizitare si intersectie           47 buc Dn=600mm 

 Camine vizitare si intersectie           2 buc Dn=1000mm 

 Laborator de analiza apa    1 buc 
 Statie de tratare apa si laborator   1 buc 

 Conducta de alimentare cu apa extinsa PE 100 HD SDR17 Dn=110 L=1345 

ml 
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 Conducta de alimentare cu apa extinsa PE 100 HD SDR17 Dn=63 L=998 ml 

 Conducta de alimentare cu apa reabilitata PE 100 HD SDR17 Dn=110 L=834 

ml 

 Conducta de alimentare cu apa reabilitata PE 100 HD SDR17 Dn=125 L=1090 

ml 

 Conducta de alimentare cu apa reabilitata PE 100 HD SDR17 Dn=160 L=2125 

ml 

 Bransamente  - 114 buc 

 Hidranti  - 48 buc 

 Subtraversare de drum si vale cu conducta de alimentare cu apa  - 9 

buc 

 Subtraversare CFR cu conducta de alimentare cu apa  - 1 buc 

 Generator electric   - 1 buc 

5. Numărul locuitorilor deserviți direct de proiect pentru extinderea sistemului de 

alimentare cu apă , este de 2367 locuitori. 

Numarul locuitorilor deserviti direct de proiect pentru extinderea sistemului de 

canalizare -  este de 93 locuitori.                                                           

  Proiectul va cuprinde și racordurile gospodăriilor până la limita de proprietate 
constituind  astfel o puternică stimulare a consumatorilor de a se racorda la rețeau de 
aă și 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 rugăm să aprobați 
implementarea proiectului „Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și 
extindere canalizare menajeră în Comuna Socodor, județul Arad” și depunerea 
acestuia în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul  Programului 
Național de Dezvoltare Rurala, Submadura 7.2 - Investiţii în crearea și 
modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. 
 

 

                   INSPECTOR       REFERENT 
 ILIESI BRIGITTA CLAUDIA     HEINZL CAROL MARCEL 

 


