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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 9 din data: 10.03.2017 

privind aprobarea completeării domeniului public al Comunei Socodor  
 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 750/10.03.2017 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 749/10.03.2017  întocmit de către compartimentul contabilitate 

și de  biroul  agricol  din cadrul Primăriei Comunei Socodor prin care se propun modificări 

justificate la ”inventarul bunurilor care aparţin domeniului public”,  cu anexa, care se ataşează 

la hotărâre; 

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

Socodor; 

- prevederile Legii 213/1998, art. 21, alin.2, privind  proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 976/2002, privind atestarea domeniului public al 

judeţului Arad, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad, cu 

modificările şi completările ulterioare, Anexa nr.56 - Inventarul bunurilor, care aparţin 

domeniului public al Comunei Socodor, judeţul Arad; 

- necesitatea şi oportunitatea completării domeniului public al comunei Socodor; 

- prevederile art. 36 alin (2) lit (c) din Legea 215/2001 privind administraţia  publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

             În temeiul art. 45 alin (3) 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  modificarea și completarea  inventarului bunurilor, care aparţin domeniului 

public al comunei Socodor, aprobat prin  HCL nr. 38 din 25.09.2001 cu modificările și 

comletările ulterioare, după cum urmează: după poziția 112 se introduce două noi poziții, cu 

numerele 113 și 114, cuprinzânt două terenuri, conform anexei de la prezenta hotărâre. 

 

Art.2: 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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ANEXĂ LA H.C.L. nr.26/2017 

 
Se modifică și se completează inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Socodor, după cum urmează: 

 

Nr. 
Crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare 
Anul 

dobândirii 

Valoare 
de inventar 

– tren  
-în lei- 

Valoare de 
inventar – 
constructii 

 -in lei- 

Situaţia juridică actuală 
Denumire act proprietate sau alte 

acte doveditoare 

113 1.6.2 
Teren aferent 
loc agrement 

Socodor 

Teren destinat pentru construcție loc de agrement 
prin amenajare balta și teren imprejmuitor, situat 
în intravilanul comunei Socodor, nr. FN,lângă 
cimitirul Romano-Catolic în suprafață de 
8.663mp., CF 303190, Top 3683/1. 

2017 38.900 - 
Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Socodor nr.26/2017 

Extras CF 303190 Socodor 

114 1.2.11 

Teren aferent 
depozitare 
gunoi grajd 

Socodor 

Teren destinat pentru depozitarea gunoiului de 
grajd și construirea unei stații de de compostare, 
ambalare / peletizare a gunoiului de grajd, situat 
în extravilanul comunei Socodor, nr. FN,parcela 
”Ritisel” în suprafață de 6600 mp, CF 5769. 

2017 17.820 - 
Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Socodor nr.26/2017 

Extras CF 5769 Socodor 

 

 

                  

 

Iniţiatorul proiectului de hotărâre,                                 Avizat, 

                  Primar,                                                                                Secretar, 

             Jura Ioan Dimitrie                                                                  Crişan Gheorghe                                    
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Nr.  înregistrare: 735 din 10 .03.2017 

 
CABINET PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Expunere de motive pentru Proiectul de Hotărâre privind completarea 

domeniului public 

                Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE  primar   al Comunei Socodor,  prezint 

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

domeniului public al Comunei Socodor.  

Având în vedere  prevederile Legii numărul 2013/1998  privind  proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, prevederile Hotărârii Guvernului, numărul 976/2002, privind 

atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Arad, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa nr.56 - 

Inventarul bunurilor, care aparţin domeniului public al Comunei Socodor, judeţul Arad, și 

instrucțiunile prevăzute în ghidurile de finanțare pentru PNDR 2014-2010 și celelalte 

programe de funanțare, propunem  completarea domeniului public al comunei Socodor, cu 

două noi poziții, după cum urmează: 

- pozitia 113, teren destinat pentru construcție loc de agrement prin amenajare balta 

și teren imprejmuitor, situat în intravilanul comunei Socodor, nr. FN,lângă cimitirul Romano-

Catolic în suprafață de 8.663 mp., CF 303190, Top 3683/1, cu o valoare de 38.900 lei; 

- poziția 114, teren destinat pentru depozitarea gunoiului de grajd și construirea unei 

stații de de compostare, ambalare / peletizare a gunoiului de grajd, situat în extravilanul 

comunei Socodor, nr. FN,parcela ”Ritisel” în suprafață de 6462 mp, CF 303196,Top 2050-

2059;2083-2101/16, cu o valoare de 17.820 lei. 

 

 

  PRIMAR 

JURA IOAN DIMITRIE 
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REFERAT 

Privind completarea domeniului public al Comunei Socodor 

 

 

Subsemnații Crișan Gheorghe și Pășcuțiu Gheorghe Florin,  în calitate de membru în echipa 

de implementare  a proiectelor cu finanțare nerambursabilă, derulate de comuna Socodor, ținând cont 

de prevederile Legii numărul 2013/1998  privind  proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

prevederile Hotărârii Guvernului, numărul 976/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului 

Arad, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad, cu modificările şi 

completările ulterioare, Anexa nr.56 - Inventarul bunurilor, care aparţin domeniului public al 

Comunei Socodor, judeţul Arad, și instrucțiunile prevăzute în ghidurile de finanțare pentru PNDR 

2014-2010 și celelalte programe de funanțare, propunem  completarea domeniului public al comunei 

Socodor, cu două noi poziții, după cum urmează: 

- pozitia 113, teren destinat pentru construcție loc de agrement prin amenajare balta și teren 

imprejmuitor, situat în intravilanul comunei Socodor, nr. FN,lângă cimitirul Romano-Catolic în 

suprafață de 8.663 mp., CF 303190, Top 3683/1, cu o valoare de 38.900 lei; 

- poziția 114, teren destinat pentru depozitarea gunoiului de grajd și construirea unei stații de 

de compostare, ambalare / peletizare a gunoiului de grajd, situat în extravilanul comunei Socodor, nr. 

FN,parcela ”Ritisel” în suprafață de 6462 mp, CF 303196,Top 2050-2059;2083-2101/16, cu o valoare 

de 17.820 lei. 

 

 

 

Membru,      Membru, 

         Crișan Gheorghe                      Pășcuțiu Gheorghe Florin 

 


