
1 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.13 
din  28 februarie 2018 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului cu 

titlul”Amenajare trotuare în localitatea 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 28 FEBRUARIE 2018 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, înregistrată cu nr.497/23.02.2018; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor  sub 

nr.496/23.02.2018 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; 

-  prevederile art. 44 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi 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 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 13 din Legea 215/2001 privind  

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie ”Amenajare 

trotuare în localitatea Socodor, județul Arad” conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2 : Obiectivului de investiţie de interes local „ Amenajare trotuare în localitatea Socodor, 

județul Arad ”, are o valoarea estimată a investiţiei în cuantum de 1.794.405  lei cu TVA inclus,  

conform devizului general.  
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Art.3: Din bugetul local al comunei Socodor se va asigura finanţarea obiectivului de investiţie  

prevăzut la art. 1, eșalonat, în perioada 2018-2020, după cum urmează : 

- Anul 2018 – 550.000 lei, trimestrul IV ; 

- Anul 2019 – 850.000 lei ; 

- Anul 2020 – 394.405 lei. 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, serviciului contabilitate 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 
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Anexa nr.1 la HCL 13/28.02.2018 

Indicatorii tehnico–economici ai proiectului 
”Amenajare trotuare în  localitatea Socodor, județul Arad” 

 
Valoare investiție 
 Valoare totală investiţie (incl. TVA):  1.794,405 mii lei  
          din care  C+M     :  1.602,128 mii lei  
 
Suprafaţa de teren afectată este de cca. 9.465mp.  
Caracteristici tehnice proiectate:  
• Lungime trotuare proiectate – 7.291 [m]  

• Suprafata platforma 1 – 211 [mp]  

• Suprafata platforma 2 – 211 [mp]  

• Suprafata alee centrala – 238 [mp]  

• Suprafata pavaje – 7965 [mp], din care:  

- grosimea de 4 [cm] –   238 [mp]  

- grosimea de 6 [cm] – 6180 [mp]  

- grosimea de 8 [cm] – 1547 [mp]  

• Latime trotuare: - 1,00 [m] , Borduri prefabricate sectiunea 10x15 [cm]  

• Lăţime platforma trotuare 1,2 [m]  

• Ridicare camine la cote 63 [buc]  

• Trotuar in zona acceselor la proprietati: 245 [buc] – 5m / acces • Platforma pietonala: 

1,20 [m]  

• panta transversala 4,0%  

Sistemul rutier:  
TIP 1 -Trotuare pe toata lungimea traseului proiectat in afara zonei acceselor la 

proprietati:  

- pavaj prefabricat de 6 cm grosime  

- strat de nisip 5 cm  

- fundatie din balast 20 cm  

TIP 2 - Trotuare in zona acceselor la proprietati (pe o lungime de 5 m la fiecare 

acces) si la platforma 1 si platforma 2 

- pavaj prefabricat de 8 cm grosime 

- strat de nisip 5 cm  
- strat de piatra sparta 20 cm  
- fundatie din balast 25 cm  
TIP 3 - In zona aleii existente din centrul localitatii Socodor (S = 238mp)  
- pavaj prefabricat de 4 cm grosime  
- strat de nisip 3 cm  
- structura existenta se pastreaza  
Pavajul se va incadra intre borduri prefabricate din beton cu sectiunea 10x15cm, asezate 
pe o fundatie din beton C8/10.  
Scurgerea apelor:  
Apele vor fi evacuate in zona verde din apropierea trotuarelor, protejinduse astfel 
constructiile existente. Scurgerea apelor se va realiza printr-o panta transversala 
proiectata de 4,0%. Pentru traversarea santurilor existente, trotuarul a fost prevazut cu : 
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- Podețe tubulare cu diametrul de 400 mm și lungimea de 3 m:30 buc; 
- Podețe tubulare cu diametrul de 400 mm și lungimea de 8 m:1 buc; 
- Rigolă carosabilă L=85 m pe platforma 1; 
- Rigolă carosabilă L=28 m pe platforma 2; 

Graficul de realizare a lucrărilor: 12 luni. 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                             CONTRASEMNEAZĂ 

          SĂCARĂ DORU IOAN                                         CRIŞAN GHEORGHE   

 


