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                        PROIECT DE HOTĂRÂRE 
număr: 8 din data: 24.03.2017 

 
  privind implementarea proiectului „Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații 

de Urgență din Socodor și Ketegyhaza” 
 

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 Axa Prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii 

riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării 

dezastrelor) din cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria; 

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 Ordonanței nr.29/2015 privind gestionarea și 

utilizarea fondurilor externe nerambursabile  și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul 

„Cooperare teritoriala europeană“, în perioada 2014-2020” cu modificările și completările 

ulterioare; 

j) Normele Metodologice din 17 mai 2016 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.  

29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării 

publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020; 

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.917/24 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. 916/24 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 
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aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24/14 martie 2017 privind  proiectul cu titlul:  

„Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Socodor și Ketegyhaza”,  

 

Consiliul Local al comunei Socodor adoptă prezenta hotărâre.  

 

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Dotarea Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență din Socodor și Ketegyhaza” denumit în continuare Proiectul. 

Proiectul, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2014-2020, 

Programul Interreg V-A România Ungaria , avându-se în vedere urmatoarele: 

Scopul proiectului este acela de a contribui la prevenirea și diminuarea riscurilor în domeniul 

dezastrelor, asigurarea siguranței cetățenilor în cazuri de dezastre prin achiziționarea unei 

autoutilitare speciale, echipamente și meteriale pentru situațiile de urgență. Comuna Socodor are 

un numar de 2.367 locuitori, conform recesământului efectuat în anul 2011, beneficiari direcți ai 

investiției.  

Obiectivul general: Dotarea Serviciului Local pentru Situații de Urgență (SVSU) prin 

achiziționarea unei autoutilitare speciale, echipamente și meteriale pentru situațiile de urgență, 

care vor asigura intervenții rapide în situațiile de urgență.  

Scopul proiectului îl reprezintă creșterea capacității localităților partenere privind 

managementul comun al dezastrelor și de intervenție coordonată la dezastre, în raza teritorială a 

localităților Socodor, Grăniceri, Pilu și Vărșand în România și a localităților Ketegyhaza, Gyula 

și Elek în Ungaria, astfel încât locuitorii din aceste localități să fie deserviți cu operativitate 

crescută în cazul apariției dezastrelor. Creșterea capacității de răspuns la dezastre vizează atât 

intervenția la dezastrele comune ambelor părți cât și oferirea de ajutor în cazurile în care 

dezastrele afectează doar una dintre părți. Totodată se au în vedere atât dezastrele naturale cât și 

dezastrele provocate de acțiuni ale oamenilor sau tehnologice. 

Obiectivele specifice: prevenirea riscurilor pe de o parte  și dotarea Serviciului Local pentru 

Situații de Urgență (SVSU), pe de altă parte. 

1.Necesitate:  

 Dotarea precară a Serviciului Local pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.); 

 Lipsa de informare în rândul populației cu privire la prevenirea riscurilor și cu privire la 

modul de acționare în caz de dezastre; 

 Slaba pregătire a voluntarilor din cadrul SVSU Socodor;         

Oportunitate:  

 este în concordanță cu „Politica regională din cadrul  Fondul European de Dezvoltare  

Regională ” prin programul „Programul Interreg V-A România Ungaria”; 

 poate beneficia de asistență tehnică și financiară din Fondul European de Dezvoltare  

Regională (F.E.D.R.) prin Programul Interreg V-A România Ungaria, în concordanță cu 

obiectivele prevederilor Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea 

prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și 

gestionării dezastrelor). 

 

             Art. 2. a) Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Comuna Socodor și 

Administrațía Comunei Ketegyhaza din județul Bekeș, Ungaria, în vederea obțínerii de fonduri 

nerambursabile în cadrul Programului Interreg V-A România Ungaria. 

             b) Se aprobă protocolul de colaborare semnat de autoritatile publice în raza cărora se 
va implementa proiectul: Socodor, Pilu și Graniceri în Romania și Ketegyhaza, Gyula și Elek 

în Ungaria. 
 

 Art.3. – Se aprobă cofinanțarea proiectului din bugetul local al Comunei Socodor 

precum și plata cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului. Cheltuielile aferente Proiectului se 

prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin 

Programul Interreg V-A România Ungaria, potrivit legii. 
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Art. 4. – 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.5. - Numărul locuitorilor  deserviți de proiect este de 2367 locuitori locuitori ai 

comunei Socodor, iar caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla 

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

    Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Socodor.  

   Art. 8. - 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: 917 din 24.03. 2017 
 
CABINET PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind implementarea proiectului privind implementarea proiectului „Dotarea 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Socodor și Ketegyhaza” 

 Având în vedere Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritară 5: Îmbunătățirea 
prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii 
riscurilor și gestionării dezastrelor) din cadrul Programului Interreg V-A România-
Ungaria, coroborat cu necesitatea dotării urgentă a Serviciului Local de Voluntari 
pentru Situații de Urgență propun aprobarea implementării proiectului cu tuitlul 
”Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Socodor și Ketegyhaza” 
și depunerea acestuia în cadrul  Programului Interreg V-A România-Ungaria în 
vederea obținerii unei finanțări nerambursabile. În cazul în care proiectul va primi 
finanțare contribuția proprie a Comunei Socodor va fi de 2% din totalul cheltuielilor 
eligibile. 
Scopul proiectului îl reprezintă creșterea capacității localităților partenere privind 
managementul comun al dezastrelor și de intervenție coordonată la dezastre, în raza 
teritorială a localităților Socodor, Grăniceri, Pilu și Vărșand în România și a localităților 
Ketegyhaza, Gyula și Elek în Ungaria, astfel încât locuitorii din aceste localități să fie 
deserviți cu operativitate crescută în cazul apariției dezastrelor. Creșterea capacității de 
răspuns la dezastre vizează atât intervenția la dezastrele comune ambelor părți cât și 
oferirea de ajutor în cazurile în care dezastrele afectează doar una dintre părți. Totodată 
se au în vedere atât dezastrele naturale cât și dezastrele provocate de acțiuni ale 
oamenilor sau tehnologice. 
Obiectivele specifice: 
Obiectiv specific 1 
Creșterea nivelului infrastructurii pentru intervenții rapide la situații de dezastre cu 
caracter transfrontalier astfel încât să se asigure capacitatea de intervenție eficientă și 
promptă în caz de dezastre naturale: inundații, alunecări de teren, cutremure sau de 
accidente provocate de acțiuni ale omului cu potențial de pericol pentru locuitori sau cu 
impact asupra mediului: incendii, accidente industriale, defecțiuni ale unor instalații. 
În cadrul acestui obiectiv se vor achiziționa: o autoutilitară de intervenții în situații de 
urgență, echipamentele aferente autoutilitarei și servanților care vor deservi și compune 
echipajul de intervenție, echipamente de izolare, limitare și reducere a efectelor 
dezastrelor cu impact asupra mediului. Se va achiziționa un excavator destinat 
intervențiilor în caz de inundații, alunecări de teren, cutremure sau pentru limitarea 
consecințelor cu impact asupra mediului cauzate de acțiuni ale omului. 
Activitățile echipajului de intervenții și staționarea autoutilitarei și a echipamentelor 
achiziționate în cadrul proiectului se vor realiza în cadrul unei remize dedicate, în incinta 
Primăriei Socodor care va fio construită deasemenea în cadrul proiectului. 
 
Aprobarea acordului de parteneriat intre Socodor si Ketegyhaza 
Aprobarea protocolului de colaborare semnat de autoritatile publice in raza carora se va 
implementa proiectul: Socodor, Pilu si Graniceri in Romania si Ketegyhaza, Gyula si 
Elek in Ungaria. 
 
Obiectiv specific 2 
Creșterea capacității logistice și de management pentru asigurarea intervențiilor 
comune la dezastrele naturale sau provocate de fapte ale omului avându-se în vedere 
condiționalitățile diferite care guvernează distinct partea română și partea maghiară, 
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astfel încât frontiera care desparte țările partenere să nu reprezinte o agravare a 
efectelor dezastrelor, prin realizarea de protocoale și proceduri comune de intervenție și 
cu implicarea directă și clară a factorilor interesați și cu atribuții în domeniul intervenției 
în situații de urgență din țările partenere. 
 
 

     INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE  
“Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Socodor și Ketegyhaza” 

 
1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 

Valoarea totală – 1.740,045 mii lei, exprimat in mii euro 387,941 

Din care C+M  - 455,532  lei mii lei, exprimat în mii euro 101,211 

(în preţuri –1 euro = 4,5008 lei, curs InforEuro la februarie 2017), 
2.) Eşalonarea investiţiei (INV / C+M): 

Anul I    1.740,045 mii lei  / 101,211 mii lei (incl. TVA)                    
3) Durata de realizare (luni) – 12 luni; 
4). Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 
Caracteristici tehnice constructie 
- amplasament   : Comunei Socodor, nr.1, intravilan localitatea Socodor; 
- regim ȋnălţime : Parter 
- S construita  : 103,4 mp 
- S utila : 89,35 mp 
- ȋnălţimea maximă a clădirii : +6,03 m 
- acoperis :  șarpantă din elemente de lemn și învelitoare din țiglă; 
- sistem constructiv : zidărie portantă, planșeu din grinzi de lemn; 
- achizitie autospecială pentru intervenții în caz de dezastre și/sau calamități. 

5. Numărul locuitorilor deserviți direct de proiect : 2367 din localitatea Socodor și 

locuitorii din localitațile partenere în proiect. 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobați implementarea 
proiectului cu titlul ”Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din 
Socodor și Ketegyhaza” și depunerea acestuia în cadrul  Programului Interreg V-A 
România-Ungaria în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile. 

 

PRIMAR 

JURA IOAN DIMITRIE 
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Nr.înreg: 966 din 24 martie 2017  

 

Referat de specialitate 

privind implementarea proiectului privind implementarea proiectului „Dotarea 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Socodor și Ketegyhaza” 

 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 cu tuitlul ”Dotarea 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Socodor și Ketegyhaza” și 

depunerea acestuia în cadrul  Programului Interreg V-A România-Ungaria în vederea 

obținerii unei finanțări nerambursabile. În cazul în care proiectul va primi finanțare 

contribuția proprie a Comunei Socodor va fi de 2% din totalul cheltuielilor eligibile.  

Scopul proiectului îl reprezintă creșterea capacității localităților partenere privind 

managementul comun al dezastrelor și de intervenție coordonată la dezastre, în raza 

teritorială a localităților Socodor, Grăniceri, Pilu și Vărșand în România și a 

localităților Ketegyhaza, Gyula și Elek în Ungaria, astfel încât locuitorii din aceste 

localități să fie deserviți cu operativitate crescută în cazul apariției dezastrelor. 

Creșterea capacității de răspuns la dezastre vizează atât intervenția la dezastrele 

comune ambelor părți cât și oferirea de ajutor în cazurile în care dezastrele 

afectează doar una dintre părți. Totodată se au în vedere atât dezastrele naturale 

cât și dezastrele provocate de acțiuni ale oamenilor sau tehnologice.  

     INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE  

“Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Socodor și Ketegyhaza” 

 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 

Valoarea totală – 1.740,045 mii lei, exprimat in mii euro 387,941 

Din care C+M  - 455,532  lei mii lei, exprimat în mii euro 101,211 

(în preţuri –1 euro = 4,5008 lei, curs InforEuro la februarie 2017), 

2.) Eşalonarea investiţiei (INV / C+M): 

Anul I    1.740,045 mii lei  / 101,211 mii lei (incl. TVA)                    

3) Durata de realizare (luni) – 12 luni; 

4). Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 
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Caracteristici tehnice constructie 

- amplasament   : Comunei Socodor, nr.1, intravilan localitatea Socodor; 

- regim ȋnălţime : Parter 

- S construita  : 103,4 mp 

- S utila : 89,35 mp 

- ȋnălţimea maximă a clădirii : +6,03 m 

- acoperis :  șarpantă din elemente de lemn și învelitoare din țiglă; 

- sistem constructiv : zidărie portantă, planșeu din grinzi de lemn; 

- achizitie autospecială pentru intervenții în caz de dezastre și/sau calamități. 

5. Numărul locuitorilor deserviți direct de proiect : 2367 din localitatea Socodor și 

locuitorii din localitațile partenere în proiect. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobați implementarea 

proiectului cu titlul ”Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din 

Socodor și Ketegyhaza” și depunerea acestuia în cadrul  Programului Interreg V-A 

România-Ungaria în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile. 

 

 

                   INSPECTOR       REFERENT 

 ILIESI BRIGITTA CLAUDIA     HEINZL CAROL MARCEL 

 

 


