
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.50 
din 25 aprilie 2019 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului cu titlul ”Realizarea sistemului de 
producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie geotermală 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 25 aprilie 2019 

 

Având în vedere, 

-  expunerea de motive nr. 1162/19.04.2019  a Primarului  Comunei Socodor; 

-  referatul de specialitate  nr. 1161/19.04.2019; 

-  prevederile ghidului de finanțare al  Programului   Operațional Infrastructura Mare 2014-2020,   

Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii 

cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1-Creşterea producţiei de energie din resurse 

regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producție; 

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

- studiul de fezabilitate privind realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe 

bază de energie geotermală; 

-  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 art.36 alin.6 lit. a) punctul 18  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 studiul de fezabilitate al proiectul cu titlul ” Realizarea sistemului de producție și 

distribuție a energiei termice pe bază de energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad”, 

respectiv indicatorii tehnico-economici ai acestuia . 

 

Art.2: Se aprobă depunerea proiectului cu titlul ” Realizarea sistemului de producție și distribuție a 

energiei termice pe bază de energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad” în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 6: 

Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute 

de carbon, Obiectivul specific 6.1-Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin 

exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producție. 
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Art.3: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul 

primăriei, respectiv 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 


