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HOTĂRÂREA Nr.10 
din  31 ianuarie 2020 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului 

„Creșterea eficienței energetice prin măsuri de reabilitare și modernizare a 

clădirii primăriei comunei Socodor” 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, întrunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 24 IANUARIE 2020   

 

Având în vedere: 

-  referatul de aprobare nr.200/14.01.2020  a Primarului  Comunei Socodor; 
-  referatul de specialitate al secretarului, înregistrat cu nr.201/14.01.2020; 
-  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
Comunei Socodor; 
- prevederile ghidului de finanțare  privind Granturile SEE și mecanisme financiare 

norvegiene 2014-2021 „Programul energetic în România”; 

- proiectul tehnic cu titlul„Creșterea eficienței energetice prin măsuri de reabilitare și 
modernizare a clădirii primăriei comunei Socodor”; 
-  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 conținutul-cadru al 
documentațiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art.129 alin.(2), lit. b), alin.(4), lit.d) și ale alin.(7), lit.s) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ;           

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.139 alin.(3) lit.a) și art.196  alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a  

Guvernului nr.57/2019 privind  Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați și depunerea proiectului cu titlul       

„Creșterea eficienței energetice prin măsuri de reabilitare și modernizare a 

clădirii primăriei comunei Socodor” în vederea finanțării acestuia în cadrul SEE și 

mecanisme financiare norvegiene 2014-2021 „Programul energetic în România”. Indicatorii 

sunt prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2: Obiectivul de investiţie de interes local „Creșterea eficienței energetice prin măsuri 

de reabilitare și modernizare a clădirii primăriei comunei Socodor”, are o valoarea totală  a 

proiectului de 677.660 lei,  conform devizului general, din care cheltuieli eligibile fără 

TVA 572.362 lei și  107.299 lei TVA. Valoarea C+M este de 500.990 lei.  

Art.3 : Se aprobă contribuția proprie în proiect a Comunei Socodor de 101.649 lei  
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reprezentând cofinanțarea de 15% din valoarea eligibilă a proiectului, inclusiv TVA, 

reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice prin măsuri de 

reabilitare și modernizare a clădirii primăriei comunei Socodor”. 

Art.4: Asigurarea fluxului financiar și sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea 

pe durata implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice prin măsuri de 

reabilitare și modernizare a clădirii primăriei comunei Socodor”, pentru implementarea 

proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Comunei Socodor. Orice 

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: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor conform ghidului de finanțare.  

Art.6: Se împuternicește domnul Jura Ioan Dimitrie, primarul comunei Socodor să 

semneze toate actele necesare în vederea depunerii proiectului, eventualelor clarificări 

solicitate în perioada de evaluare a proiectului, precum şi contractul de finanţare în numele 

și pentru Comuna Socodor. 

Art.7: Se împuternicește domnul Jura Ioan Dimitrie, primarul comunei Socodor, având 

funcția de manager de proiect, să depună cererea de finanțare pentru proiectul” Creșterea 

eficienței energetice prin măsuri de reabilitare și modernizare a clădirii primăriei comunei 

Socodor” în numele Comunei Socodor.  

Art.8: 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 
       NĂDĂBAN STELIAN TRAIAN                               CRIŞAN GHEORGHE 
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ANEXA la H.C.L. Socodor nr.10 din data 31.01.2020 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII  
,, Creșterea eficienței energetice prin măsuri de reabilitare și modernizare a 

clădirii primăriei comunei Socodor” 
 

I. Valoarea totală investiţie            
(incl.TVA) 
- din care C+M (inclusiv TVA) 
- din care supusă procedurii de 
achiziţie 

: 677.660  lei/ 141.800 €   

: 576.152  lei/ 120.559 €                                                                                        

: 576.152  lei/ 120.559 €                                                                                        
     (valori calculate cf.preţuri la 16.01.2020,valoare bce 

   euro la cursul de schimb valutar de – 4,7790 lei/euro) 
 

II. Caracteristici tehnice 
construcție 
- amplasament 
 

- regim ȋnălţime 
 

- S construită 
- S utilă 
- acoperiș 
- sistem constructiv 

 
: pe U.AT. comunei Socodor, intravilan 
localitatea Socodor; 
   

: Parter 
 

: 300 mp; 
: 241mp;  
: șarpanta 
: zidărie portantă, planșeu din grinzi de lemn; 

 a. Lucrări proiectate 
 
 

1. - Înlocuirea învelitoarei și schimbarea jgheaburilor 
și a burlanelor cât și a elementelor de lemn, 
deteriorate, din cadrul șarpantei ; 

2. -Termoizolarea, refacerea fațadelor la întreaga  
clădire a primăriei; 

3. - Schimbarea tâmplăriei interioare si exterioare;  

4. - Schimbarea instalației electrice; 

5. - Refacerea instalației termice; 

- Refacerea tencuielilor interioare; 

- Înlocuirea lambriurilor de pe hol cu  placaj 
de lemn/piatră şi montarea pe jos a plăcilor 
din granit. 
 

III. Durata de realizare :  12 luni 
 

IV. Finanţarea investiţiei : prin accesare Granturi SEE și mecanisme 
financiare norvegiene 2014-2021 „Programul 
energetic în România”și prin bugetul local. 

  

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

               CONSILIER                                        

NĂDĂBAN STELIAN TRAIAN                            

 

 

                        SECRETAR ,                                     

                  CONTRASEMNEAZĂ 

                   CRIŞAN GHEORGHE 

               


