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HOTĂRÂREA Nr.140 
din  29 decembrie 2017 

privind aprobarea proiectului cu titlul ”Construire școală cu clasele I-VIII Socodor, județul 

Arad” și depunerea acestuia în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,  Axa 

prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

 

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 a primarului Comunei Socodor, înregistrată cu nr.4683/22.12.2017; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor  sub 

nr.4684/22.12.2017 întocmit de domnul Crișan Gheorghe- secretar în cadrul primăriei Socodor și 

domnul Nădăban Cristian Gheorghe, inspector de specialitate; 

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

Socodor; 

- ghidul de finanțare Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și  formare, inclusiv în 

formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de 

participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 

crescut de părăsire timpurie a sistemului; 

- prevederile D.A.L.I. pentru proiectul cu titlul ”Construire școală cu clasele I-VIII Socodor, județul 

Arad”; 

- prevederile Proiectului Tehnic și al Devizului General  pentru proiectul cu titlul ”Construire școală cu 

clasele I-VIII Socodor, județul Arad”; 

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

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile HGR 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții 

finanțate din fonduri publice, 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; 

Votul exprimat în unanimitate de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11 în 

funcţie. 
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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 proiectul cu titlul ”Construire  Școală cu clasele I-VIII comuna Socodor, județul 

Arad” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr.POR/10/2017/10/10.1/b/BI. 

Art.2: Obiectivului de investiţie de interes local „ Construire  Școală cu clasele I-VIII comuna 

Socodor, județul Arad ”, are o valoarea totală  a proiectului de 10.326.191.60 lei,  conform devizului 

general, din care cheltuieli eligibile 7.092.438,99 lei și cheltuieli neeligile 3.233.752,61  lei și este 

considerată investiție nouă.  

Art 3 : Se aprobă contribuția proprie în proiect a Comunei Socodor de 3.233.752,61,  reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă 

a proiectului, în cuantum de 141.848,77 lei  reprezentând cofinanțarea proiectului ”Construire școală 

cu clasele I-VIII comuna Socodor, județul Arad”. 

Art.4: Cheltuielile efectuate pentru lucrările începute în anul 2007 și sistate în anul 2009 nu vor fi 

cuprinse în devizul general al obiectivului de investiție. Devizul general al investiției, anexat la 

prezenta hotărâre, reprezintă numai sumele necesare pentru restul de executat.  

Art.5:  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

Construire școală cu clasele I-VIII comuna Socodor, județul Arad”, pentru implementarea proiectului 

în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Comunei Socodor. Orice  cheltuieli neeligibile 

care vor apare pe parcursul implementării proiectului, precum și cheltuielile cu menținerea investiției 

pentru o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea proiectului vor fi suportate în totalitate din surse 

financiare alocate de la bugetul local și/sau din alte surse atrase de către comuna Socodor. 

Art.6: Sumele necesare pentru programul ”Școală după școală” și pentru programul ”A doua șansă” 

vor fi suportate integral din bugetul local și/sau din alte surse atrase de către comuna Socodor.  

Art.7: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.8: Se împuternicește domnul Jura Ioan Dimitrie, primarul comunei Socodor să semneze toate 

actele necesare şi contractul de finanţare în numele Comunei Socodor. 

Art.9: Se împuternicește domnul Crișan Gheorghe, secretarul comunei Socodor, având funcția de 

manager de proiect, să depună cererea de finanțare pentru proiectul” Construire școală cu clasele I-

VIII comuna Socodor, județul Arad” în numele Comunei Socodor cu ajutorul aplicației MySMIS2014. 

Art.10: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, membrilor echipei de implementare 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,                        CONTRASEMNEAZĂ, 

              CONSILIER                                                     SECRETAR 

             SĂCARĂ DORU IOAN                              CRIŞAN GHEORGHE 

 


