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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
număr: 9 din data: 22.09.2017 

privind implementarea proiectului  

„Cooperare transfrontalieră  între instituțiile 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)  Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritară 6, Promovarea Cooperării Transfrontaliere 

între instituții și cetățeni, Prioritatea de investiţii 11/b, Consolidarea capacității instituționale a 

autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea 

cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții. 

              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.3131/22 septembrie 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. 3132/22 septembrie 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, privind  proiectul cu titlul:„Cooperare transfrontalieră  între instituțiile din 

Socodor și Ketegyhaza”,  

 

 CONSILIUL LOCAL SOCODOR 
Cod Fiscal: 3519330 ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal  317305, judeţul Arad, Tel.+4 0257 358 100;  

Fax.+4 0257 358 112;  e-mail: primaria@socodor.ro,  ; socodor@gmail.com; www.socodor.ro  

mailto:primaria@socodor.ro,
mailto:socodor@gmail.com


 

 CONSILIUL LOCAL SOCODOR 
Cod Fiscal: 3519330 ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal  317305, judeţul Arad, Tel.+4 0257 358 100;  

Fax.+4 0257 358 112;  e-mail: primaria@socodor.ro,  ; socodor@gmail.com; www.socodor.ro  
Votul exprimat  de  către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din care toți 

cei 10 consilieri au votat ”pentru”,  

Consiliul Local al comunei Socodor adoptă prezenta hotărâre:  

 

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Cooperare transfrontalieră  între 

instituțiile din Socodor și Ketegyhaza” denumit în continuare Proiectul. 

             Art. 2.      Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Comuna Socodor- lider de 

proiect  și Administrațía Comunei Ketegyhaza din județul Bekeș, Ungaria- partener și Școala 

Gimnazială”Iustin Marșieu”Socodor- partener,  în vederea obțínerii de fonduri nerambursabile în 

cadrul Programului Interreg V-A România 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. Valoarea totală a proiectului pentru Comuna Socodor –

lider proiect,  este de 377.977 lei ( 83.030 euro, curs euro 4,5523 lei/euro), din care FEDER și buget 

stat 370.417,45  lei (81.369,40 euro) și suma de 7.559,55 lei                (1.660,60 euro) cofinanțare de 

la bugetul local. 

 Art.4. – Se aprobă cofinanțarea proiectului din bugetul local al Comunei Socodor precum și 

plata cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului pentru Școala Gimnazială ”Iustin 

Marșieu”Socodor- partener în cadrul proiectului, în cazul obținerii finanțării prin Programul 

Interreg V-A România Ungaria, după cum urmează: 99.695 lei ( 21.900 euro, curs euro 4,5523 

lei/euro), din care FEDER și buget stat  97.701,46  lei (21.462 euro) și suma de 1.993,54 lei       (438  

euro) cofinanțare de la bugetul local. 

               Art.5. - Numărul locuitorilor  deserviți de proiect este de 2367 locuitori  ai comunei Socodor, 

inclusiv elevii și cadrele didactice din cadrul ”Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor. 

 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: 3131 din 22.09. 2017 
 
CABINET PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind implementarea proiectului „ Cooperare transfrontalieră  între instituțiile din 
Socodor și Ketegyhaza” 

 
 Având în vedere Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritară 6, Promovarea 

Cooperării Transfrontaliere între instituții și cetățeni, Prioritatea de investiţii 11/b, 

Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o 

administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a 

cooperării între cetățeni și instituții propun aprobarea  proiectului cu titlul ”Cooperare 

transfrontalieră între instituțiile 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. 

 În proiect se va dezvolta capacitatea administrațiilor partenere, respectiv 

Comuna Socodor, Administrația Ketegyhaza și Școala Gimnazială ”Iustin Marșieu” 

Socodor, de asigurare a resurselor financiare necesare dezvoltării și de a identifica 

probleme și oportunități comune, se va înființa un serviciu de consiliere pentru mediul 

economic și pentru cetățenii care intenționează să demareze o afacere, cu birouri atât în 

Socodor cât din Ketegyhaza, se va dezvolta o aplicație/platformă online pentru facilitarea 

comerțului și prestărilor de servicii pentru mediul economic și vor fi implicate școlile din 

cele 2 localități pentru identificarea problemelor specifice și a unor soluții alternative care 

să conducă la o mai adaptată pregătire a elevilor spre beneficiul lor, al familiilor lor și a 

comunităților din care fac parte, precum și în vederea creșterii gradului de colaborare 

transfrontalieră. 

De asemenea, tot pentru dezvoltarea capacității instituționale și a colaborării este 

prevazută realizarea unei strategii de dezvoltare instituțională zonală transfrontalieră 

comună care să cuprindă cei doi parteneri, comuna Socodor  de partea română și 

localitațile Ketegyhaza de partea maghiară. Astfel, strategia de dezvoltare vizează 

planurile de colaborare transfrontalieră în toate domeniile de activitate din copetența 

autorităților locale implicate. Rolul strategiei este de a identifica noi sfere de dezvoltare 

comună și va servi ca suport pentru accesarea în viitor a surselor de finanțare atâ t din 

resurse ale programului RO-HU cât și din orice alte surse de finanțare, europene sau 

guvernamentale. 
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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. Valoarea totală a proiectului pentru Comuna Socodor – lider 

proiect,  este de 377.977 lei ( 83.030 euro, curs euro 4,5523 lei/euro), din care FEDER și 

buget stat 370.417,45  lei (81.369,40 euro) și suma de 7.559,55 lei (1.660,60 euro) 

cofinanțare de la bugetul local. 

Tot din bugetul local al comunei Socodor vor fi asigurate sumele necesare pentru 

pentru Școala Gimnazială ”Iustin Marșieu”Socodor- partener în cadrul proiectului, în 

cazul obținerii finanțării prin Programul Interreg V-A România Ungaria, după cum 

urmează: 99.695 lei ( 21.900 euro, curs euro 4,5523 lei/euro), din care FEDER și buget 

stat  97.701,46  lei (21.462 euro) și suma de 1.993,54 lei (438  euro) cofinanțare de la 

bugetul local. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobați proiectul cu titlul          

„Cooperare transfrontalieră  între instituțiile 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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Referat de specialitate 

privind implementarea proiectului „ Cooperare transfrontalieră  între instituțiile din 
Socodor și Ketegyhaza” 

 
 Subsemnatul Crișan Gheorghe, angajat al primăriei comunei Socodor, având  

funcția de secretar, prin prezenta rog Consiliul Local Socodor, să aprobe proiectul cu 

titlul „Cooperare transfrontalieră  între instituțiile 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: Urmare a colaborării care a inceput de peste 5 ani au fost 

implemente 2 proiecte de cooperare transfrontalieră, între localitățile Socodor și 

Ketegyhaza, în cadrul cărora s-au realizat o serie de investiții în domeniul 

managementului apelor şi a extinderii/modernizării drumurilor asfaltate, s-a decis 

dezvoltarea parteneriatului prin intensificarea relațiilor și prin implicarea directă a unui 

număr mai mare de instituții din cadrul administrațiilor acestora, în vederea dezoltării 

comunităților și astfel, la final, parteneriatul să determine o creștere a calității vieții 

locuitorilor.  

În proiect se va dezvolta capacitatea administrațiilor partenere de asigurare a 

resurselor financiare necesare dezvoltării și de a identifica probleme și oportunități 

comune, se va înființa un serviciu de consiliere pentru mediul economic și pentru 

cetățenii care intenționează să demareze o afacere, cu birouri atât în Socodor cât din 

Ketegyhaza, se va dezvolta o aplicație/platformă online pentru facilitarea comerțului și 

prestărilor de servicii pentru mediul economic și vor fi implicate școlile din cele 2 localități 

pentru identificarea problemelor specifice și a unor soluții alternative care să conducă la 

o mai adaptată pregătire a elevilor spre beneficiul lor, al familiilor lor și a comunități lor 

din care fac parte, precum și în vederea creșterii gradului de colaborare transfrontalieră. 

De asemenea, tot pentru dezvoltarea capacității instituționale și a colaborării este 

prevazută realizarea unei strategii de dezvoltare instituțională zonală transfrontalieră 

comună care să cuprindă cei doi parteneri, comuna Socodor  de partea română și 

localitațile Ketegyhaza de partea maghiară. Astfel, strategia de dezvoltare vizează 

planurile de colaborare transfrontalieră în toate domeniile de activitate din copetența 

autorităților locale implicate. Rolul strategiei este de a identifica noi sfere de dezvoltare 

comună și va servi ca suport pentru accesarea în viitor a surselor de finanțare atâ t din 
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resurse ale programului RO-HU cât și din orice alte surse de finanțare, europene sau 

guvernamentale. 

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. Valoarea totală a proiectului pentru Comuna Socodor – lider 

proiect,  este de 377.977 lei ( 83.030 euro, curs euro 4,5523 lei/euro), din care FEDER și 

buget stat 370.417,45  lei (81.369,40 euro) și suma de 7.559,55 lei (1.660,60 euro) 

cofinanțare de la bugetul local. 

Tot din bugetul local al comunei Socodor vor fi asigurate sumele necesare pentru 

pentru Școala Gimnazială ”Iustin Marșieu”Socodor- partener în cadrul proiectului, în 

cazul obținerii finanțării prin Programul Interreg V-A România Ungaria, după cum 

urmează: 99.695 lei ( 21.900 euro, curs euro 4,5523 lei/euro), din care FEDER  și buget 

stat  97.701,46  lei (21.462 euro) și suma de 1.993,54 lei (438  euro) cofinanțare de la 

bugetul local. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobați  proiectul cu titlul ” 

Cooperare transfrontalieră  între instituțiile din Socodor și Ketegyhaza” și depunerea 

acestuia în cadrul  Programului Interreg V-A România-Ungaria în vederea obținerii unei 

finanțări nerambursabile. 

 

 

SECRETAR, 
CRIȘAN GHEORGHE 

 


