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                               HOTĂRÂREA Nr.66 
din  28 iunie 2019 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului cu titlul   

”Eco trans system - transport transfrontalier ecologic în zona Socodor-Ketegyhaza” 

 

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 IUNIE 2019 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, înregistrată cu nr.1653/19.06.2019; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor  sub 

nr.1652/19.06.2019  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.20074/07.02.2019 încheiat între comuna Socodor în calitate de 

beneficiar și M.D.R.A.P. în calitate de Autoritate Contractantă a Programului Interreg VA 

România-Ungaria; 

- prevederile O.G.nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și 

a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeana“, în perioada 

2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

-  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.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. d), alin (6) lit.a) punctul 13, alin.(7) lit.a) 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 Amenajare 

piste de biciclete în comuna Socodor, judeţul Arad din cadrul proiectului ”Eco trans system - 

transport transfrontalier ecologic în zona Socodor-Ketegyhaza”conform anexei nr.1 la 

prezenta hotărâre. 

 

Art.2 : Devizul general al investiției este de 779.210 euro, respectiv suma de 3.710.831,78 lei la 

un curs de schimb inforeuro de 4,7623 lei / euro, iunie 2019. 

Costul total al lucrărilor este estimat la o valoare cu TVA de 3.331.130,62 lei (699.450 euro, la un 

curs de schimb inforeuro de 4,7623 lei / euro, iunie 2019). 

 

Art.3: Suma nerambursabilă aferentă proiectului ”Eco trans system - transport transfrontalier 

ecologic în zona Socodor-Ketegyhaza”, conform contractului de finanțare este de 662.328,50 

euro finanțare FEDR, suma de 101.289,51 euro cofinanțare de la bugetul de stat și contribuția 

proprie a beneficiarului de 15.591,99 euro. 

           
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, 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 

                      IGNA IOAN                                          CRIŞAN GHEORGHE 
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ANEXA NR.1 LA H.C.L.66/2019 

 

               AMENAJARE PISTE DE BICICLETE ÎN COMUNA SOCODOR, JUDEŢUL 

ARAD, în cadrul proiectului „ Eco trans system - transportul ecologic transfrontalier în zona 

Socodor - Ketegyhaza” 

 Devizul general al investiției este de 779.210 euro, respectiv suma de 3.710.831,78 lei la 

un curs de schimb inforeuro de 4,7623 lei / euro, iunie 2019.  

Realizarea acestui proiect investiţional presupune amenajarea unor piste de biciclete în 

comuna Socodor, pe o lungime de 6 328 m. 

Lucrările implicate de derularea proiectului sunt prevăzute a se desfăşura într-o perioadă de 

15 luni (3 luni etapa I și 12 luni etapa II). 

Costul total al lucrărilor este estimat la o valoare cu TVA de 3.331.130,62 lei (699.450 

euro, la un curs de schimb inforeuro de 4,7623 lei / euro, iunie 2019). 

Investiţia prezentată în proiect vizează amenajarea pistelor de biciclete pe o lungime totală 

de  6 328 m. 

 

Caracteristici tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii 

 pista de biciclete proiectată are o lăţime 2.00; 

În ceea ce priveşte alcătuirea structurii rutiere proiectate s-a adoptat următoarea soluţie tehnică: 

 20 cm strat de fundaţie din balast; 

 15 cm strat din piatră spartă amestec optimal; 

 8 (6) cm pavaj din beton de ciment așezat pe un strat de nisip în grosime de 5 cm. 

 Pentru asigurarea unei scurgeri optime a apelor din șanțurile existente ce subtraversează 

pista au fost proiectate podeţe tubulare din PEHD  astfel: 

 1 buc. podeţ tubular Ф = 1.00 m,  B =  4.00 m; 

 5 buc. podeţe tubulare Ф = 0.40 m,  B =  3.00 m; 

 2 buc. podeţe tubulare Ф = 0.40 m,  B =  4.00 m; 

 podeţ tubular 3 x Ф = 1.00 m,  B =  6.00 m; 

 2 buc. podeţe tubulare Ф = 0.60 m,  B =  4.00 m; 

 tub Ф = 0.40 m,  B =  172.00 m (prevăzut pe sectoare unde pista se va suprapune 

peste șanțurile existente). 

 2 buc. podeţe tubulare Ф = 0.60 m,  B =  3.00 m; 

 tub Ф = 0.40 m,  B =  118.00 m (prevăzut pe sectoare unde pista se va suprapune 

peste șanțurile existente); 

 tub Ф = 0.60 m,  B =  36.00 m (prevăzut pe sectoare unde pista se va suprapune 

peste șanțurile existente). 

Se vor amenaja intersecțiile cu DN79A. 

Sistemul de supraveghere și înregistrare video este structurat astfel: 

- cameră video fixă cu IP cu IR încorporat - 12 buc; 

- echipament digital de înregistrare - 1 buc; 

- HDD 4TD Surveillange – 1 buc; 

- switch FO cu SFP 16FO+8RJ45 – 1 buc; 

- module SFP – 12 buc; 

- echipamente comunicație – 12 buc; 
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- UPS – 12 buc; 

- dulap rack cu cheie – 12 buc; 

- suport prindere pe stâlp camere – 12 buc; 

- cutii conexiuni PVC – 12 buc; 

- media convertor – 12 buc; 

- pigtail – 24 buc. 

Sistem de iluminat 

Iluminatul pistei de biciclete pe timp de noapte se va realiza cu ajutorul  corpurilor de 

iluminat cu LED amplasate pe stâlpii existenți și stâlpi noi.  

Corpurile de iluminat sunt cu LED, putere consumată 100 W, luminozitate de 90 – 

100 LM/W, tensiune de alimentare de 170 – 265 V. 

Platforme staţii de autobuz 

Suprafața totală a platformelor de la stațiile de autobuz ce fac obiectul acestei documentații 

este de 159,40 mp. 

Structura adoptată pentru aceste platforme este următoarea: 

- 8 cm pavaj executat din dale din beton vibropresat pe un pat de 5 cm nisip; 

- 20 cm strat din piatră spartă; 

- 25 cm strat din balast. 

  Platformele vor fi delimitate cu borduri din beton de ciment 10x15x100 cu lungimea totală 

de  136 m. 

Pe platformele astfel amenajate (4 bucăți) și platformele existente (2 bucăți) se vor monta 6 

stații de autobuz . 

 

 

               Președinte de ședință,                                              Secretar, 

                          Igna Ioan                                               Crișan Gheorghe 

 


