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HOTĂRÂREA Nr.136  

 din 29 decembrie 2017 
privind aprobarea domeniului public actualizat al comunei Socodor 

 
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 29 decemebrie 2017 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 4675/22.12.2017 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 4674/22.12.2017  întocmit de către secretarul comunei Socodor 

prin care se propun completări 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. 3, alin.(4), privind  proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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; 

- prevederile Hotărârii Guvernului Romaniei nr.2139 din 30 noiembrie 2004, pentru aprobarea  

Catalogului  privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.27 alin.1 și ale art.37 alin. (3) din Legea 7/1996 privind cadastrul și 

publicitatea imobiliară, republicată (r
3
), cu modificările și completările ulterioare; 

- necesitatea şi oportunitatea completării domeniului public al comunei Socodor în vederea 

obținerii unei finanțări nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa prioritară 10; 

- prevederile art.10, art.36 alin (2) lit (c) și ale art.119-122  din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată (r
1
), 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. (3) 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  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 114 se introduce o nouă poziție, cu 
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numărul 115, cuprinzând terenul și construcțiile pe stadii de execuție aferente construirii 

noului obiectiv de investiții ”Construire școală cu clasele I-VIII comuna Socodor, județul 

Arad”, 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.     

  

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR , 

                      CONSILIER                                             CONTRASEMNEAZĂ 

           SĂCARĂ DORU IOAN                                      CRIŞAN GHEORGHE

http://www.socodor.ro/
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ANEXĂ LA H.C.L. nr.136/2017 
 

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 

115 1.6.2 

Teren și construcții 
pe stadii de 

execuție, Școală cu 
clasele I-VIII, 

comuna Socodor 

Teren destinat pentru construcție școală cu 
clasele I-VIII, situat în localitatea Socodor 
nr.354/B-355, în suprafață de 3.683 m2 , CF 
302738 Socodor. 
Construcții pe stadii de execuție, executate  în 
perioada 2007-2009: 
Corpul C1-executată săpătura și turnate 
egalizările; 
Corpul C2- executate fundațiile, pardoselile, 
pereții și stâlpii parterului, dala peste parter și 
stâlpii etajului; 
Corpul C3- executate fundațiile, pardoselile, 
pereții și stâlpi parterului, precum și scara de 
acces de la parter. 
Sala de sport-executate fundațiile izolate și 
grinzile de fundare.Sunt montați la poziție 
stâlpii metalici. 
   

2009 51.378,00 2.413.861,13 
Hotărârea Consiliului Local al 

Comunei Socodor nr.136/2017 
Extras CF 302738 Socodor 

 

 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       SECRETAR, 

                             SĂCARĂ DORU IOAN           CRIȘAN GHEORGHE 


