
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.74 
 din 31 octombrie 2018 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului ”Amenajare 

zonă de agrement și navomodelism în 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 31 octombrie 2018 

Având în vedere, 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, întegistrată cu nr.2672/24.10.2018; 

- referatul de specialitate înregistrat sub nr.2671/24.10.2018; 

- devizul general al proiectului întocmit la faza de proiectare Proiect Tehnic; 

- contractul de finanțare nr.C1920075A200750200018/12.03.2018 pentru proiectul cu 

titlu”Amenajare zonă de agrement și navomodelism, în comuna 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  Ghidului solicitantului pentru Măsura 6.3 (6B) – Dezvoltarea satelor; 

 - prevederile Hotărârii Guvernului nr.907 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

- prevederile Hotărârii Guvernului 226/2015, privind stabilirea cadrului general de implementare 

a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 cofinanțate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la Bugetul de Stat, 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(r
1
), cu modificările şi completările ulterioare, 

     Votul exprimat în unanimitate de către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11 în 

funcţie, 

      În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1)  și  art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată(r
1
) cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi actualizați ai obiectivului de investiţie 

”Amenajare zonă de agreement și navomodelism în comuna Socodor, județul Arad”, 

proiect finanțat prin PNDR 2014-2020,  conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2: Obiectivului de investiţie de interes local „ Amenajare zonă de agrement și navomodelism 

în comuna Socodor, județul Arad ”, are o valoarea  a investiţiei în cuantum de 541.024,62 lei,  

conform devizului general, din care cheltuieli eligibile finanțate din fonduri europene de 232.925 

lei ( 50.000 euro) și cheltuieli neeligibile finanțate din bugetul local de  308.099,62  lei.  
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Art.3: Din bugetul local al comunei Socodor se va asigura finanțarea cheltuielilor neeligibile 

aferente obiectivului de investiţie  prevăzut la art. 1, în conformitate cu prevederile ghidului 

PNDR 2014-2020 de  308.099,62 lei.  

 

Art.4 : Orice alte 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.5: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor,  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 

                   UNC DIMITRIE                                          CRIŞAN GHEORGHE 
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CONSILIUL LOCAL SOCODOR 
                                                                                                                                  

                                                                                                      Anexa  

                                                                                          La Hotărârea Nr. 74/ 31 octombrie 2018 

 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE  

“Amenajare zonă de agrement și navomodelism  în Comuna Socodor, județul Arad” 
 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 
Valoarea totală – 541,025 mii lei, exprimat in mii euro 116,137 

Din care C+M  469,598 mii lei, exprimat în mii euro 100,805 
(în preţuri –1 euro = 4,6585 lei, curs BCE la 01.01.2018), 
 
2.) Eşalonarea investiţiei (INV / C+M): 

 
Anul I        64,716 mii lei  /  78,975  mii lei (incl. TVA) 
 
Anul II           476,309 mii lei  / 390,623 mii lei (incl. TVA)  
                      

3) Durata de realizare a lucrărilor (luni) – 20 luni; 
 

4). Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 
 
 Pavilion de observare       102,8   mp 

 Alei pietonale pietruite                              249,05 mp       

 Ponton lemn  tip 1                                       36,55 mp 

 Ponton lemn tip 2                    4 buc*16,80 mp 

 Împrejmuire și curățare teren          285,00 m/ 6462,95 mp  

       Amenajări peisagistice      

 Arbori                                                                35 buc      

 Gard viu                                    100 buc  

 Flori perene                                                 1625 buc            

       Dotări mobilier urban            

 Bănci                                     10 buc 

 Mese picnic                                   5 buc 

 Coșuri de gunoi                                                5 buc 

 Coșuri de gunoi selective                                 1 buc 

 Suport 11 biciclete                                            1 buc 

 Toalete ecologice                                              2 buc 

       Instalații electrice                                             1 rețea 

5. Numărul locuitorilor deserviți direct de proiect este de 2367 locuitori. 

            

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR , 

                         CONSILIER                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                       UNC DIMITRIE                                           CRIŞAN GHEORGHE 


