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HOTĂRÂREA Nr.103 
din 28 decembrie 2018 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu titlul ”Alimentare cu 
gaze naturale a comunei 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 decembrie 2018 

 

Având în vedere, 

-  expunerea de motive nr. 3544/28.12.2018  a Primarului  Comunei Socodor; 

-  referatul de specialitate  nr. 3545/28.12.2018; 

-  adresa nr. DD 8-17-16/18.12.2018 emisă de Societatea Națională de Transport ”Transgaz” S.A. 

Mediaș prin care se transmite avizul de principiu cu privire la alimentarea cu gaze naturale a comunei 

Socodor; 

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

- studiul de fezabilitate privind proiectul ”Alimentare cu gaze naturale a comunei Socodor, județul 

Arad”; 

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

completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Președintelui ANRE nr.37/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind 

elaborarea studiilor de fezabilitate si solicitarea avizului Autoritatii Nationale de Reglementare in 

Domeniul Energiei în vederea inițierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de 

distributie a gazelor natural; 

-  prevederile art.36 alin.6 lit. a) punctul 14  din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată (r
1
), cu modificările și 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 (1) lit (a) 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 Ș T E 

Art.1: Se aprobă proiectul cu titlul ” Alimentare cu gaze naturale a comunei Socodor, județul 

Arad”, cu finanțare din bugetul local și/sau din împrumuturi sau alte surse atrase. Indicatorii tehnico-

economici sunt prevăzuți în anexă la prezenta hotărâre. 

 

Art.2: Obiectivului de investiţie de interes local „ Alimentare cu gaze naturale a comunei Socodor, 

județul Arad ”, are o valoarea totală estimată  a proiectului de 8.847.990 lei,  conform devizului 

general, din care cheltuieli eligibile fară TVA 7.432.290 lei și  1.412.700 lei TVA.  

 

Art.3: Se împuternicește domnul Jura Ioan Dimitrie, primarul comunei Socodor să semneze toate actele 

necesare în vederea obținerii avizelor necesare proiectului precum și depunerea documentației la ANRE 

pentru obținerea avizului tehnic. 
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Art.4: 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,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                            CONTRASEMNEAZĂ 

               CRIȘAN RAMONA                                       CRIŞAN GHEORGHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


