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HOTĂRÂREA Nr.34 

din 31 ianuarie 2020 
 

privind aprobarea modificărilor în cadrul contractului de finanțare 
a proiectului cu titlul „Eco trans system - transport transfrontalier ecologic în zona 

Socodor - Ketegyhaza” 
 

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

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31 ianuarie 2020 

   

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, inițiator al proiectului de hotărâre, 

înregistrat cu nr.621/20.02.2020; 

-  raportul compartimentului de specialitate nr. 622/20.02.2020; 
-  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 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.m) 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”, fiind îndeplinită condiția de majoritate 
absolută, cerută de prevederile art.139 alin.3, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

În temeiul art.139 alin.(1) și art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,  

                                        H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1: Se aprobă modificările intervenite în cadrul contractului 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, pentru obiectivul de 

investiţie Amenajare piste de biciclete în comuna Socodor, judeţul Arad din cadrul proiectului 

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

Modificările au fost efectuate cu acordul prealabil al partenerului de proiect, Administrația 

Ketegyhaza, județul Bekeș, Ungaria. 
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Art.2: Suma nerambursabilă aferentă proiectului „Eco trans system - transport transfrontalier  

ecologic în zona Socodor - Ketegyhaza”, conform contractului de finanțare și după realocarea  

între partenerii de proiect, se majorează pentru Comuna Socodor cu 116.533 euro și va fi de 

895.743 euro, din care 761.381,55 euro finanțare FEDR, suma de 116.446,59 euro 

cofinanțare de la bugetul de stat și contribuția proprie a beneficiarului de 17.914,86 euro. 

Art.3: Se aprobă preluarea de la partenerul de proiect, Administrația Ketegyhaza, lungimea 

de 2,541 km de piste de biciclete care vor fi realizați de către Comuna Socodor, pe raza 

administrativă a comunei Socodor. 

Art.4: Se aprobă contribuția proprie în proiect a Comunei Socodor de 17.914,86 euro 

reprezentând cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând 

cofinanțarea proiectului „Eco trans system - transport transfrontalier ecologic în zona Socodor 

- Ketegyhaza”. 

Art.5: Asigurarea fluxului financiar și sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe 

durata implementării proiectului „Eco trans system - transport transfrontalier ecologic în zona 

Socodor - Ketegyhaza”,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.6: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

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

toate actele necesare în vederea modificării proiectului, precum şi actelor adiționale rezultate 

la contractul de finanţare în numele și pentru Comuna Socodor. 

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, Secretariatului Comun al Programului 

Interreg VA România-Ungaria, membrilor echipei de implementare a proiectului 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 

 

 

 

 

 


