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                               HOTĂRÂREA Nr.37 
din  29 martie 2019 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului cu titlul   

”Renovare și dotare cămin cultural din 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 29 MARTIE 2019 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, înregistrată cu nr.880/22.03.2019; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor  sub 

nr.879/22.03.2019  întocmit de domnul Crișan Gheorghe secretar în cadrul primăriei Socodor și 

domnul Heinzl Carol Marcel referent în cadrul compartimentului de urbanism; 

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

Socodor; 

- contractul de finanțare nr.C0760CN00031550200103/30.12.2016 încheiat între comuna Socodor 

în calitate de beneficiar și A.F.I.R. în calitate de autoritate contractantă; 

-  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 H.G.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.71 alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 

acte normative și prorogarea unor termene; 

- prevederile art.7 alin.(2) lit.b) din Instrucțiunea ANAP cu privire la ajustarea prețului contractului 

de achiziție publică/sectorială; 

- prevederile art. 36 alin (2) lit (b) și alin (6) lit.(a) punctul 4 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

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

” Renovare și dotare cămin cultural din comuna Socodor, județul Arad”conform anexei nr.1 la 

prezenta hotărâre. 

Art.2 : Suma cu care se va ajusta contractul de lucrări este de 44.255,57  lei  la care se adaugă 

TVA în sumă de 8.408,56 lei. Prețul total al contractului de lucrări va fi de 387.301,79 lei la care se 

adaugă TVA în sumă de 73.587,34 lei, rezultând un total de plată de 460.889,13  lei. 

Art.3: Suma nerambursabilă aferentă proiectului ” Renovare și dotare cămin cultural din comuna 

Socodor, județul Arad ”, alocată pentru contractul de execuție lucrări este de  387.301,79 lei  la 

care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în sumă de 73.587,34 lei. 

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

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, compartimentului financiar contabil, impozite și 

taxe și CRFIR 5 Vest, 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 

        HANZA REMUS OVIDIU                                 CRIŞAN GHEORGHE 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


