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HOTĂRÂREA Nr.96 

din  27 noiembrie 2020 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Îmbunătățire 

structură rutieră a DA7, comuna Socodor, județul Arad” 

 

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

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27 NOIEMBRIE 2020 

Având în vedere: 

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

nr.3450/23.11.2020; 

- raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe și al 

compartimentului de urbanism, înregistrat cu nr.3451/23.11.2020; 

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

- contractul de finanțare nerambursabilă nr.C0430A000011550200003/25.10.2016 și acte adiționale 

ulterioare ale proiectului „Amenajare infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, județul 

Arad"; 

-  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, 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”, 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 DALI al obiectivului de investiție „Îmbunătățire structură rutieră a DA7, 

comuna Socodor, județul Arad”. 

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Îmbunătățire structură rutieră a DA7, 

comuna Socodor, județul Arad”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3: Devizul general al investiției este de 853.168 lei la care se adaugă TVA în sumă de 

159.928 lei. Suma eligibilă în cadrul contractului de finanțare este de 493.840,28 lei la care se 

adaugă TVA în sumă de 93.329,20 lei, iar contribuția de la bugetul local este de 359.327,72 lei 

la care adaugă TVA în sumă de 66.598,80 lei. 

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

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, 

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 GENERAL UAT,               

                     CRIȘAN RAMONA                                         CRIŞAN GHEORGHE  
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR 

Anexa la HCL 96/27.11.2020 

 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII  

“Îmbunătățire structură rutieră a DA7, comuna Socodor, județul Arad  

 
I. Valoare totala investiţie (incl. TVA)            1.013.097 lei  

945.425 lei  

945.425 lei  

 

 -din care  C+M : 

 -din care supusă procedurii de 

achiziţie: 

II. Caracteristici tehnice (drum) : 

 

-categoria drumului: drumuri de exploatare agricolă 

-viteza de proiectare: 25 km/h; 

-Categoria de importanţă: ,,D” (redus); 

-Clasa tehnică al drumului: V coroborat cu categoria drumului 

agricol ,,III” 

 Amplasament  -pe teritoriul administrativ al U.A.T. Socodor ; 

 Elementele geometrice 

- în plan: 

 

 

 

◊ Lungimea: 

 

-traseul proiectat se menţine peste traseul  drumului agricol 7 

care face parte din reţea drumurilor agricole care s-au pietruit,  

fiind amplasat în sudul  U.A.T. Socodor, în extravilanul 

localităţii. 

 1,846 km 

 - profil transversal drum 

agricol: 

◊ Lațime carosabil: 

◊ Lățime platformă: 

◊ Acostamente: 

◊ Statii de incrucisare: 

 

 

4 m ; 

5 m ; 

2 *0,50 din material pietros ; 

6 buc, cu latimea de 3 m ; 

 

 Panta transversală în aliniament: -pe partea carosabilă 2,5%  sub formă de acoperiș și pantă 

unică 

pe acostamente 4% 

 a) Structura rutiera:  

  -4,0 cm beton asfaltic B.A. 16, conform SR EN 13108-1; 

- 6,0 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4, conform 13108-1; 

- reprofilare cu adaos de piatră spartă,conform SR EN 13242 

 Principalele lucrări care se vor 

executa: 

 

- reprofilarea  stratului de piatră spartă cu adaos de material 

pietros (realizare forma in pana în  secţiune transversală a 

corecturii pantei de la 4 % la 2,5 %         

- curăţirea stratului din piatră spartă în vederea amorsării; 

- amorsarea suprafeţei carosabile cu emulsie bituminoasă; 

- aşternerea stratului de legătură din beton asfaltic BAD 22,5; 

- curaţirea stratului de legătură, implicit şi amorsarea; 

- aşternerea unui strat de uzură din mixtură asfaltică BA 16 . 

III. Durata de realizare: : 6 luni, din care 2 luni pentru realizarea C+M 

    

IV Finanțarea investiției: Prin A.F.I.R. – Fonduri Europene și bugetul local 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR GENERAL UAT,               

                 CRIȘAN RAMONA                                           CRIŞAN GHEORGHE   


