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HOTĂRÂREA Nr.61 
din  31 august 2018 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului cu 

titlul”Reabilitare pod de lemn peste Crișul Alb la 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.2053/24.08.2018; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor  sub 

nr.2052/24.08.2018 întocmit de domnul Pășcuțiu Gheorghe Florin, inspector de specialitate – 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; 

- expertiza tehnică privind starea podului de lemn peste Crișul Alb la Socodor, județul Arad; 

-  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 documentațiilor  

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 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 10 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din  

care toți cei 10 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 ” Reabilitare 

pod de lemn peste Crișul Alb la Socodor, județul Arad” conform anexei nr.1 la prezenta 

hotărâre. 

 

Art.2 : Obiectivului de investiţie de interes local „ Reabilitare pod de lemn peste Crișul Alb la 

Socodor, județul Arad ”, are o valoarea estimată a investiţiei în cuantum de 354.611  lei cu TVA 

inclus,  conform devizului general, anexat la prezenta hotărâre.  
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Art.3: Din bugetul local al comunei Socodor se va asigura finanţarea obiectivului de investiţie  

prevăzut la art.1, în anul 2018- trimestrele III și IV. 

 

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 

         ȚAPOȘ DIMITRIE IOAN                                  CRIŞAN GHEORGHE 
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Anexa nr.1 la HCL 61/31.08.2018 

Indicatorii tehnico–economici ai proiectului 
” Reabilitare pod de lemn peste Crișul Alb la Socodor, județul Arad” 

 
Valoare investiție 
 Valoare totală investiţie (incl. TVA):  354,611 mii lei  
          din care  C+M     :  312,014 mii lei  
 
Lucrări executate pentru reabilitare: 
 demontarea  podinei de uzură cu defecțiuni  și inlocuirea porțiunii cu podină nouă. 

Odată cu montarea  porțiunii noi a podinei, sunt  necesare  și alte Iucrări cum ar fi:  
           - baterea dulapilor podinei de uzură; 
           - protejarea capetelor dulapilor, pe axa căii; 
 transportul  materialelor din demontarea  porțiunii de podină afectată în afara   

perimetrului  podului și depozitarea în locuri special amenajate; 
 pentru degradarea ursului, se va adopta un dispozitiv (Iemn) care va împiedica 
 propagarea mai departe a crăpăturilor existente și va sporii secțiunea transversal a 

ursului; 
  la paleile unde au avut  loc tasări trebuie remediată situația prin ridicarea la 

nivelul  corespunzător a babei, odată cu solidarizarea pe primii 2 piloți, precum și pilotul  
de sprijin; 
 se vor prevedea  elemente din tablă zincată laterală pentru scurgerea  apelor de pe  

pod; 
 revizuirea tuturor prinderilor prin stângerea buloanelor; 
 podina de uzură se va prinde în podina de rezistență prin holșuruburi; 
 la fundația  paleilor duble care cade în apă, sunt necesare  lucrări de stabilitate prin  

turnare de beton; 
 la  paleile duble, trebuie revizuită și întărită  înădirea piloților pentru a nu se pierde   

stabilitatea; 
 la  două palei sunt degradate contravânturile, precum și pilonul de fugire  

transversală; 
 pentru mărirea stabilitații cât și pentru completarea schemei statice se necesită    

168 de contrafise care se vor aplica la fiecare pilot; 
 urșii scoși se vor redebita și se vor folosi  ca și birnă apără-roată, acolo unde   

aceasta  este deteriorată, un procent de circa 60 % necesită înlocuirea acesteia; 
 aducerea  cotei liniei roșii pe pod la cotele inițiale din proiectul tehnic, prin  

corectarea poziției (înlocuire 3+2 buc.piloți); 
 se va proceda la completarea distantierelor (saboți din lemn) la paleile unde 

rnoazele șl contravânturile nu se apropie de pilot(aprox.12buc); 
 degajarea  și amenajarea Crișului  Alb în zona podului - aval și amonte pod. 

Graficul de realizare a lucrărilor: 2 luni. 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                             CONTRASEMNEAZĂ 

        ȚAPOȘ DIMITRIE IOAN                                     CRIŞAN GHEORGHE   

 


