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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 8 din data: 10.03.2017 

privind aprobarea participării Comunei Socodor la programul ,,Controlul Integrat al 
Poluării cu Nutrienți 2016-2022” 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 748/10.03.2017 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 709/10.03.2017  întocmit de către biroul  agricol  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  Ordinului 1182/22.11.2005 al Ministerului Mediului și Gospodaririi Apelor și Ordinul 

1270/30.11.2005 al  Ministerului Agriculturii Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și 

completările ulterioare, ordin comun privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru 

protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole; 

- Ghidul solicitantului”Investiții la Nivelul Comunităților Locale pentru Reducerea Poluării cu 

Nutrienți”; 

- prevederile art. 36 alin (2) lit (b), alin.(4) lit.(f)  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 participarea comunei Socodor la programul ,,Controlul Integrat al Poluării cu 

Nutrienți 2016-2022” în vederea obținerii de finanțare  nerambursabilă pentru proiectul cu titlul ,, 

Construire stație de compostare, ambalare /peletizare a gunoiului de grajd în comuna Socodor, județul 

Arad”.  

Art.2: 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.3: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi serviciului contabilitate/birou agricol 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: 748 din 10.03. 2017 

CABINET PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Cu privire la aprobarea participării Comunei Socodor la programul ,,Controlul 

Integrat al Poluării cu Nutrienți 2016-2022” 

                

 Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE  primar  al Comunei Socodor,  prezint 

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

participării Comunei Socodor la programul ,,Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți 

2016-2022”.  

 Având în vedere prevederile ghidului solicitantului ”Investiții la Nivelul 

Comunităților Locale pentru Reducerea Poluării cu Nutrienți” precum și cantitățile 

semnificative de gunoi de grajd rezultat de la numărul mare de animale deținut de 

crescătorii din localitatea Socodor, vă rog să aprobți participarea comunei Socodor la 

concursul de proiecte, din cadrul programului mai sus menționat, finanțat de Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor, în vederea obținerii de finanțare  nerambursabilă pentru 

proiectul cu titlul ,, Construire stație de compostare, ambalare /peletizare a gunoiului de 

grajd în comuna Socodor, județul Arad”. 

 Depozitarea gunoiului de grajd implica anumite riscuri in ceea ce priveste efectele 

negative asupra resurselor mediului inconjurator. De aceea, este impetuos necesara 

respectarea unor reguli si conditii pentru amenajarea si organizarea unor structuri de 

depozitare a balegarului animalier care sa aiba un impact negativ redus asupra mediului 

ambiant. 

In cele mai multe situatii sunt amenajate constructii de depozitare a balegarului 

animalier necorespunzatoare, care nu sunt in conformitate cu capacitatea solului de a 

prelua incarcaturile provenite de Ia acumularile unor canitati enorme de materiale 

organice reziduale, care dupa cum se stie contin pe langa nutrientii necesari dezvoltarii 

plantelor de cultura si elemente si componenti organici cu efecte potential toxice 

asupra principalelor resurse de mediu, cum ar fi solul, apa, atmosfera. 

Eliminarea depozitarii necontrolate, prin realizarea unei stații pentru compostarea, 

ambalarea/peletizarea gunoiului de grajd, realizarea asa numitei distante „tampon" fata de 

asezarile umane, va evita efectele negative care pot surveni prin acumularile peste 

limitele de alerta in apele potabile a unor elemente si substante potential nocive, 

mirosurile neplacute, aparitia unor insecte daunatoare si incarcarea atmosferei cu 

particule de praf sau de alas natura care ar afecta in sens negativ comunitatile umane din 

imediata apropiere. 

Compostarea este un proces care se desfașoara in conditii aerobe si care are ca 

scop stabilizarea materiei organice parte componenta importanta a balegarului animalier. 

 Este cel mai important proces de reciclare prin care materialul organic rezidual poate 

fi incorporat in solurile agricole ca ingrasamant organic punand Ia dispozitia plantelor de 

cultura elementele nutritive in forme accesibile. 

În cadrul acestui proiect se propune amenajarea unei structuri de 

depozitarea,compostarea, ambalarea/peletizarea gunoiului de grajd de capacitate mare 
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respectand conditiile care trebuiesc indeplinite in cazul proiectarii unei statii de compostare, 

amabalare/peletizare, amplasamentul fiind distantat fata de diferite obiective, cum ar fi, 

asezarile umane. 

 Utilizarea solului pentru amenajarea unei structuri de depozitarea,compostarea, 

ambalarea/peletizarea gunoiului de grajd necesita investigatii amanuntite si procedee de 

evaluare a capacitatii acestuia de a respecta „integritatea" mediului ambiant. Terenul 

utilizat pentru constructia unei astfel de structuri trebuie sa" constituie o „bariera" 

impermeabila pentru retinerea elementelor si substantelor nocive cu impact deosebit de 

negativ asupra principalelor resurse de mediu. 

 Proiectul prevede construcții și utilaje specifice necesare activității de compostare, 

ambalare/peletizare a gunoiului de grajd 

 Având în vedere cele spuse mai sus, prin prezenta vă rugăm să aprobați trecerea 

din domeniul privat al comunei Socodor, în domeniul public al comunei Socodor, pentru 

terenul din vecinătatea grajdurilor fostului CAP, din zona denumită popular RITIȘEL, 

având coordonate conform C.F nr.5769, în suprafață de 6.600 mp, și participarea 

comunei Socodor la concursul de proiecte, din cadrul Programului ,,Controlul Integrat al 

Poluării cu Nutrienți 2016-2022”, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, în 

vederea obținerii de finanțare  nerambursabilă pentru proiectul ,,Construire stație de 

compostare, ambalare / peletizare a gunoiului de grajd în comuna Socodor, județul 

Arad”. 

 

PRIMAR 

JURA IOAN DIMITRIE 
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Nr.înreg: 709 din 10 martie 2017  

 

Referat de specialitate  
Cu privire la aprobarea participării Comunei Socodor la programul ,,Controlul 

Integrat al Poluării cu Nutrienți 2016-2022” 

 

 Subsemnatul, Cristian Gheorghe Nădăban, angajat al primăriei comunei Socodor, 

având  funcția de inspector de specialitate, cu atribuții în cadrul Biroului Agricol al 

comunei Socodor, și Cornelia Floare Marta, angajată a primăriei comunei Socodor, 

având funcția de agent agricol în cadrul Biroului Agricol al comunei Socodor , prin 

prezenta rugăm Consiliul Local Socodor, să aprobe participarea comunei Socodor la 

concursul de proiecte, din cadrul Programului ,,Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți 

2016-2022”, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, în vederea obținerii de 

finanțare  nerambursabilă pentru proiectul ,, Construire stație de compostare, 

ambalare/peletizare a gunoiului de grajd în comuna Socodor, județul Arad”. 

 Depozitarea gunoiului de grajd implica anumite riscuri in ceea ce priveste efectele 

negative asupra resurselor mediului inconjurator. De aceea, este impetuos necesara 

respectarea unor reguli si conditii pentru amenajarea si organizarea unor structuri de 

depozitare a balegarului animalier care sa aiba un impact negativ redus asupra mediului 

ambiant. 

In cele mai multe situatii sunt amenajate constructii de depozitare a balegarului 

animalier necorespunzatoare, care nu sunt in conformitate cu capacitatea solului de a 

prelua incarcaturile provenite de Ia acumularile unor canitati enorme de materiale 

organice reziduale, care dupa cum se stie contin pe langa nutrientii necesari dezvoltarii 

plantelor de cultura si elemente si componenti organici cu efecte potential toxice 

asupra principalelor resurse de mediu, cum ar fi solul, apa, atmosfera. 

Eliminarea depozitarii necontrolate, prin realizarea unei stații pentru compostarea, 

ambalarea/peletizarea gunoiului de grajd, realizarea asa numitei distante „tampon" fata de 

asezarile umane, va evita efectele negative care pot surveni prin acumularile peste 

limitele de alerta in apele potabile a unor elemente si substante potential nocive, 

mirosurile neplacute, aparitia unor insecte daunatoare si incarcarea atmosferei cu 

particule de praf sau de alas natura care ar afecta in sens negativ comunitatile umane din 

imediata apropiere. 

Compostarea este un proces care se desfașoara in conditii aerobe si care are ca 

scop stabilizarea materiei organice parte componenta importanta a balegarului animalier. 

 Este cel mai important proces de reciclare prin care materialul organic rezidual poate 

fi incorporat in solurile agricole ca ingrasamant organic punand Ia dispozitia plantelor de 

cultura elementele nutritive in forme accesibile. 

În cadrul acestui proiect se propune amenajarea unei structuri de 

depozitarea,compostarea, ambalarea/peletizarea gunoiului de grajd de capacitate mare 

respectand conditiile care trebuiesc indeplinite in cazul proiectarii unei statii de compostare, 

amabalare/peletizare, amplasamentul fiind distantat fata de diferite obiective, cum ar fi, 

asezarile umane. 
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 Utilizarea solului pentru amenajarea unei structuri de depozitarea,compostarea, 

ambalarea/peletizarea gunoiului de grajd necesita investigatii amanuntite si procedee de 

evaluare a capacitatii acestuia de a respecta „integritatea" mediului ambiant. Terenul 

utilizat pentru constructia unei astfel de structuri trebuie sa" constituie o „bariera" 

impermeabila pentru retinerea elementelor si substantelor nocive cu impact deosebit de 

negativ asupra principalelor resurse de mediu. 

 Proiectul prevede construcții și utilaje specifice necesare activității de compostare, 

ambalare/peletizare a gunoiului de grajd 

 Având în vedere cele spuse mai sus, prin prezenta vă rugăm să aprobați trecerea 

din domeniul privat al comunei Socodor, în domeniul public al comunei Socodor, pentru 

terenul din vecinătatea grajdurilor fostului CAP, din zona denumită  popular RITIȘEL, 

având coordonate conform C.F nr.5769, în suprafață de 6.600 mp, și participarea 

comunei Socodor la concursul de proiecte, din cadrul Programului ,,Controlul Integrat al 

Poluării cu Nutrienți 2016-2022”, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, în 

vederea obținerii de finanțare  nerambursabilă pentru proiectul ,,Construire stație de 

compostare, ambalare / peletizare a gunoiului de grajd în comuna Socodor, județul 

Arad”. 

 

  

  INSPECTOR       AGENT AGRICOL 

NADABAN CRISTIAN GHEORGHE    MARTA CORNELIA FLOARE 

 

 


