
1 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.110 
din  25 octombrie 2017 

 

privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin Programul  PNDL la obiectivul de 

investiție  ”Construire școală cu clasele I-VIII Comuna Socodor, județul 

Arad” 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2017 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, înregistrată cu nr.3375/20.10.2017; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor  sub 

nr.3376/20.10.2017 întocmit de doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector de specialitate – 

contabil șef în cadrul primăriei Socodor și domnul Heinzl Carol Marcel referent în cadrul 

biroului de urbanism; 

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

Socodor; 

- adresa 89737/19.07.2017 emisă de MDRAPFE Direcția Generală de Dezvoltare Regională și 

Infrastructură; 

- adresa nr.97756/10.08.2017 emisă de MDRAPFE Direcția Generală de Dezvoltare 

Regională și Infrastructură; 

-  prevederile art. 291 alin. (1) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

-  prevederile art. 44 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.276/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile OMDRAP nr.1851/2013(r
1
)  privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru 

aprobarea Programului național de dezvoltare locală,cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile HGR 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documenta- 

țiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art. 2 lit. b, art. 3 pct. a, art. 5, art. 7 alin. (1) lit. c, art. 8 lit. a şi art. 9 alin. (1) 

din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin (2) lit (b) și alin (6) lit.(a) punctul 1 din Legea 215/2001 privind  

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Votul exprimat  de  către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din  

care toți cei 11 consilieri au votat ”pentru”, 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a) și art.115 alin. (1) lit.b   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 efectuarea din bugetul local al comunei Socodor a sumei de 690.385,66 lei 

cu TVA inclusiv, reprezentând următoarelor cheltuieli cuprinse în devizul general al 

proiectului: 

 cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 321.694,13 lei; 

  studiile de fezabilitate/documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii: 18.963,84 

lei; 

 studiile de teren:13.117,37 lei; 

 studiile de specialitate:-  

 expertizele tehnice si audit energetic:10.625,27 lei; 

  asistență tehnică:153.170,16 lei;  

 consultanță: 23.800 lei; 

 taxe pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii: 19.040,00 lei; 

 organizarea procedurilor de achizitii:5.950,00 lei; 

  active necorporale:- 

 cheltuieli conexe organizarii de santier: 9.835,35 lei; 

 comisioane, cote, taxe, costuri credite:111.809,54 lei; 

 cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar:2.380,00 lei; 

 

Art.2 : Se aprobă cheltuielile efectuate din bugetul local al comunei Socodor, în sumă de 

95.365,41 lei,  pentru obiectivul de investiţie de interes local „Construire  Școală cu clasele I-

VIII Comuna Socodor, Județul Arad ”, după cum urmează : 

 documentații tehnice necesare obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor:6.596,17 lei; 

 proiect tehnic și detalii de execuție : 88.769,24 lei ; 

 

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

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, serviciului contabilitate și Direcției 

Generale de Dezvoltare Regională și Infrastructură din cadrul MDRAPFE 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. 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                   PALCU RAUL                                          CRIŞAN GHEORGHE 
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