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Catre

INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL ARAD
Serviciul Juridic §i Contencios Administrativ

Tnconformitate cu prevederile art. 197 alin. (1) din Ordonanta de Urgen1a a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, va comunicarn dosarul ~edintei
Consiliului Local Socodor din data 26 februarie

2021, dosar care cuprinde un

numar de 11 hotarari, de la nr.20 la nr.30.
Consiliul local a fost convocat in sedinta:
);>

Ordinara ;

o Extraordinara ( pentru urrnatoarele motive) :

o De lndata ( pentru urmatoarele motive) :
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CUPRINS
Al dosarului de sedinta din 26 februarie 2021
Nr.crt.
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Felul Actului
Anunt cu ordinea de zi
Proces verbal afisaj anunt cu ordinea de zi
Anunt publicare internet
Dispozitia de convocare
Proces verbal afisaj dispozitia convocare
Invitatia consilierilor
Tabelul nominal cu consilierii
Proces verbal afisaj invitatia catre consilieri
Minuta Sedintei
Minuta sedintei, detaliata
Proces verbal afisaj minuta
Tabel privind situatia punctelor inscrise pe ordinea de zi
Tabel privind situatia hotararuor adoptate
Proces verbal afisaj hotararl sedinta anterioara
HOTARAREA Nr.20 privind aprobarea contlnutului Prccesutul-verbal
al ,edintei ordinare a Consiliului Local Socodor din data de 29
ianuarie 2021.
Procesul verbal de la sedinta ordlnara din 29.01.2021
Proces verbal de afisare a procesului verbal de la sedinta anterioara
Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal de la sedinta
anterioara

Avizul comisiilor de specialitate
HOTARAREA Nr.21 privind aprobarea ordinii de zi a ~edintei ordinare
din 26 februarie 2021.
Procesul verbal de la sedinta actuala din 26 februarie 2021
Afisaj proces verbal sedinta din luna curenta
Proiect de hotarare privind ordinea de zi a sedintei ordinare
Avizul comisiilor de specialitate
HOTARAREA Nr.22 privind aprobarea raportului privind starea
econcmlca, soclala si de mediu a comunei Socodor pentru anul 2020.
Anexa la HCL 22126.02.2021
Proiect de hotarare
Referatul de aprobare at primarutui
Raportut compartimentului de resort
Raportul comisiilor de speciatitate
HOTARAREA Nr.23 privind aprobarea rapoartelor consilierilor ~i a
viceprimarului pentru anul 2020.
Raportul viceprimarului si al consilieritor tocali
Proiect de hotarare
Referatul de aprobare al primarului
Raportul compartimentului de resort
Raportul comisiilor de specialitate
HOTARAREA Nr.24 privind aprobarea Programului de masurl pentru
gospodarirea, salubrizarea ~i Infrumusetarea comunei Socodor
pentru anul 2021.
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Anexa la HCL 24/26.02.2021
Proiect de hotarare
Referatut de aprobare at primarului
Raportul compartimentului de resort
Raportul comisiilor de specialitate
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HOTARAREA Nr.25 privind aprobarea modificarllor in cadrul
contractu lui de flnantare al proiectului cu titlul "Eco trans system transport transfrontalier ecologic in zona Socodor - Ketegyhaza".
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Declaratia partenerului pentru modificarile din cadrul bugetului
Notificare privind modlticarlle din cadrul proiectului
Proiect de hotarare
Referatul de aprobare al primarului
Raportul compartimentului de resort
Raportul comisiilor de specialitate
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HOTARAREA Nr.26 privind aprobarea platii cotizatiel Comunei
Socodor pe anul20211a bugetul Asociatiei Comunelor din Romania
(ACOR).

132-133
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Hotararea ACOR privind nivelul cotizatiei anuale
Proiect de hotarare
Referatul de aprobare al primarului
Raportul compartimentului de resort
Raportul comisiilor de specialitate
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HOTARAREA Nr.27 privind aprobarea infiintarii Serviciului de iluminat
public in comuna Socodor, judetul Arad.
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Anexa nr.1 la HCL 27/26.02.2021- Studiu de oportunitate
Anexa nr.2 la HCL 27/26.02.2021- Regulament cadrul
Anexa nr.3 la HCL 27/26.02.2021- Caiet de sarcini
Anexa nr.4la HCL 27/26.02.2021- Contract de delegare
Proiect de hotarare
Referatul de aprobare al primarului
Raportul compartimentului de resort
Raportul comisiilor de specialitate
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HOTARAREA Nr.28 privind aprobarea Documentatlel de Avizare a
Lucrarilor de lnterventie ~i a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul "Cre~terea performantei energetice a blocului de loculnte
din comuna Socodor nr.331,judetul Arad".
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Anexa la HCL 28/26.02.2021
Extras din DALI
Deviz general
Proiect de hotarare
Referatul de aprobare al primarului
Raportul compartimentului de resort
Raportul comisiilor de specialitate
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HOTARAREA Nr.29 privind transmiterea in folosinta gratuita catre
Agentia Nationala pentru Loculnte (ANL) a terenului destinat
programului "Construire loculnte pentru tineri in vederea inchirierii"
in suprafata de 3.540 m, situat in localitatea Socodor nr.66, inscris in
CF.304305 Socodor, nr. topografic 304305.
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Notificarea 3652/19.02.2021 prirnita de la ANL
Proiect de hotarare
Referatul de aprobare al primarului
Raportul compartimentului de resort
Raportul comisiilor de specialitate

HOTARAREA Nr.30 privind rezilierea contractului de inchiriere
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incheiat intre Com una Socodor si SC Ac de Cojoc Atelier SRL.
Cererea nr.474 din 17.02.2021
Contractul de inchiriere nr.3560/28.12.2018
Proiect de hotarare
Referatul de aprobare al primarului
Raportul compartimentului de resort
Raportul comisiilor de specialitate
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Nr. inregistrare: 533 din 19 februarie 2021

ANUNI
in conformitate cu dispozitiile art 135 alin. (4) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019
privind Codul administrativ, va invitarn, in calitate de cetateni ai comunei Socodor, sa partlcpatl
la lucrarile !?edintei ordinare a Consiliului local Socodor. Persoanele care doresc sa participe la
lucrarlle sedlntel online, sunt rugate sa solicite acces la platforma online, platforma cu ajutoruI
careia pot avea acces la lucrarile sedintei. Solicitarea se face prin telefon 0257358100, la
secretariatul institutiei sau prin email laadresasocodor@gmail.com.
Sedinta
14°0, se va desfasura
in sala de
,
, v-a avea loc in ziua de 26 februarie, orele
,
sedinta
,
, a Consiliului local, cu urmatoarea:
ORDINE DE ZI
1.Proiect de hotarare privind aprobarea contlnutului Procesului-verbal al sedintei ordinare din
data de 29 ianuarie 2021 ;
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind starea econornica, sociala ~i de mediu
a comunei Socodor pentru anul 2020;
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea rapoartelor consilierilor si a viceprimarului pentru anul
2020;
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de masuri pentru qospodanrea,
salubrizarea ~i tnfrurnusetarea comunei Socodor pentru anu12021;
Initiator protect: primar Jura loan Dimitrie;
5.Proiect de hotarare privind aprobarea modlflcarilor in cadrul contractului de finantare al
proiectului cu titlul .Eco trans system - transport transfrontalier ecologic In zona Socodor Ketegyhaza";
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
6.Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Consiliului Local Socodor aferenta anului
2021, la bugetul Asociatiei Comunelor din Romania (ACOR);
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
7.Proiect de hotarare privind aprobarea infiinlarii Serviciului de lIuminat Public din comuna
Socodor, judetul Arad;
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
8.Proiect de hotarare privind aprobarea DALI .Cresterea performantei energetice a blocului
de locuinte din comuna Socodor nr.331, judetul Arad";
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
9.Proiect de hotarare privind transmiterea terenului tnscris in CF 304305 Socodor, in suprafata
de 3.540 mp, in folosinta gratuita a Agenliei Nationale pentru l.ocuinte pe durata executiei
1

I

lnvestltiei .Construirea de locuinte pentru tineri destinate inchirierii in com una Socodor, judetul
Arad";
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
10.Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere incheiat lntre
Com una Socodor ~i SC Ac de Cojoc Atelier SRL;
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
11 .Intrebari ~i interpelari.
12.Diverse.

E
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PR 0 C E S V E R B A L

1ncheiat

astazl 19 februarie 2021 .

Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor ~i
Crisan Gheorghe, secretar al Consiliului local al comunei
,-"

Socodor, in conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din
Ordonanta

de

Urgenta

nr.57/2019

privind

Codul

administrativ, am procedat la afisarea pe tabela de afisa] a
prlrnariei,

a ANUNTULUI cu privire la Ordinea de zi §i data

sedintei ordinare, care se va avea loc la data 26 februarie
2021 orele 1400 .
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal
conform prevederilor legale.
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Nr. inregistrare: 535 din 19 februarie 2021

ANUNT
In conformitate

cu prevederile

art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind

transparenta

decizionala

in administratia

prevederilor

art.138 alin.(1), alin.(2) si alin.(3) din Ordonanta

2019 privind Codul administrativ,

publica Iocala, republicata

si conform

de Urgenta nr.571

aducem la cunostinta publica urmatoarele

proiecte de acte normative ce urmeaza a fi supuse aprobarii Consiliului
'/-'"

Socodor, in sedinta ordinara din data de 26.02.2021,
desfasura in sala de sedinta a Consiliului

Local

ora 1400, care se va

local.

Publicam astazi 19 februarie 2021 pe site-ul Primariei Socodor
www.socodor.rola

sectiunea Consiliul LocallProiecte

proiectele de hotarare mai sus mentionate
cuprinde proiectul ordinii de zi, inregistrata

de hotarari 2021,

~i afisam la avizier invitatia care
eu nr.530 din 19.02.2021.

Cei interesati pot transmite pe adresa de e-mail: socodor@gmail.eom
In scris la registratura

primariei, propuneri,

sau

sugestii cu valoare de recomandare,

privind continutul actelor normative pana la data de 25 februarie 2021 ora 1600,
iar sugestiile si propunerile
Consiliului
1400.

dumneavoastra vor fi prezentate in cadrul sedintei

Local Socodor din data de 26 februarie 2021 cu incepere de la ora
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privind convocarea in §edinta ordlnara a Consiliului local Socodor
PRIMARULCOMUNEISOCODOR
AVAND iN VEDERE;
- prevederile art.133 alin.(l), ale art. 134 alin.(l) lit.a), alin.(2) ~j alin.(3) lit.(a) din
ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanta de Urgenta nr.S7/2019 privind Codul
administrativ,
DISPUNE
Art.l. Primaru! comunei Socodor, convoaca sedmta "ordinara" a CONSILIULUI LOCAL
AL COMUNEI SOCODOR in data de 26.02.2021 orele 14°0 , care se va desfasura in sala
de ;;edinta a Consiliului Local Socodor, cu urmatoarea
ORDINE

DE

ZI

l.Proieet de hotarare privind aprobarea continutului Procesului-verbal al sedlntet ordinare din
data de 29 ianuarie 2021;
2.Proieet de hotarare privind aprobarea raportului privind starea econornica, socala sl de
mediu a comunei Socodor pentru anul 2020;
3.Proieet de hotarare privind aprobarea rapoartelor consilierilor ;;1 a viceprimarului pentru anul
2020;
4.Proieet de hotarare privind aprobarea Programului de rnasurl pentru qospodarlrea,
salubrizarea ;;i infrumusetarea comunei Socodor pentru anul 2021;
5.Proiect de hotarare privind aprobarea rnodlflcartlor in cadrul contractului de flnantare at
proiectulul cu titlul "Eco trans system - transport transfrontalier ecologic in zona Socodor Ketegyhaza" ;
6.Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotlzatlel Consiliului Local Socodor aferenW
anului 2021, fa bugetul Asoclatlel Comunelor din Romania (ACOR);
7.Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului de I1uminat Public din comuna
Socodor, judetul Arad;
8.Proiect de hotarare privind aprobarea DALI "Cre~terea performantel energetice a blocului
de locuinte din comuna Socodor nr.331, judetul Arad";
9.Proieet de hotarare privind transmiterea terenului inscris in CF 304305 Socodor, in suprafata
de 3.540 mp, in folosinta qratulta a Aqentlel Nationale pentru toculnte pe durata executlet
lnvestltlel "Construirea de loculnte pentru tineri destinate inchirierii in comuna Socodor,
judetul Arad";
1

lO.Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de Inchiriere incheiat intre
Comuna Socodor ~i SC Ac de Cojoc Atelier SRL;
l1.intrebari ~i lnterpelari:
12.Diverse.
Art.2. Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali prin
intermediul postel electronlce, se pot accesa direct de pagina de internet a comunei socodor,
www.socodor.ro ~isunt puse la dlspozltta alesllor locali in format letric lncepand
cu data de 19.02.2021 ora 10/00.
Art.3. Proiectele de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zl, insotlte de documentele
prevazute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Socodor.
Art.4. Asupra proiectelor de hotarari ale~ii locali pot formula ~i depune amendamente, de
fond sau de forma, In condltnle legii ~i ale Regulamentului de functionare al Consiliului
Local Socodor.
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PROCES

VERBAL

Incheiat astazi 19 februarie 2021.
Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor ~i Crisan
Gheorghe,

secretar al prirnariei Socodor, la data de mai sus, am

procedat in conformitate cu prevederile art.134 alin. (1) lit.a)

Ordonanta de Urgenla nr.57/2019

privind Codul administrativ,

afisarea la panoul de afisa] al primanel a DISPOZITIEl

din

la

primarului

comunei de convocare a sedintel ordinare a consiliului local din luna
februarie 2021 .
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal conform
prevederilor legale.

J

HE
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Nr. 530 din 19 februarie 2021

INVITAIIE
D-nilor consilieri
In conformitate cu dtspozitllle art. 133 alin.(l), art. 134 alin (1) lit.a), alin.(2), alin.(3) ~i
alin.(5) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, va invitam sa
participati la lucrarile sedlntel ordinare a Consiliului local Socodor.
Sedinta v-a avea loc in ziua de 26 ianuarie 2021, orele 14°0, se va desfasura in
sala de ~edinta a Consiliului Local Socodor, cu urrnatoarea :
ORDINE DE ZI
l.Proiect de hotarare privind aprobarea continutului
data de 29 ianuarie 2021;

Procesului-verbal al sedlntet ordinare din

Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;

2.Proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind starea economics, social a ~ide
mediu a comune! Socodor pentru anul 2020;
Initiator proiect: primer Jura loan Dimitrie;

3.Proiect de hotarare privind aprobarea rapoartelor consilierilor $i a viceprimarului pentru anul
2020;
ln~tiator protect: primar Jura loan Dimitrie;

4.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de rnasuri pentru qospodartrea,
salubrizarea ~i intrurnusetarea comunei Socodor pentru anul 2021;
ln~tiator protect: primar Jura loan Dimitrie;

5.Proiect de hotarare privind aprobarea modiflcarilor in cadrul contractului de finantare al
proiectului cu titlul"Eco trans system - transport transfrontalier ecologic in zona Socodor Ketegyhaza" ;
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;

6.Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatlel Consiliului Local Socodor aferenta
anului 2021, la bugetul Asoclatlel Comunelor din Romania (ACOR);
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;

7.Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului de I1uminat Public din comuna
Socodor, judetul Arad;
Imtietor proiect: primar Jura loan Dimitrie;

8.Proiect de hotarare privind aprobarea DALI IICre~terea performantei energetice a blocului
de loculnte din comuna Socodor nr.331, judetul Arad";
Inltistor proiect: primer Jura loan Dimitrie;

9.Proiect de hotarare privlnd transmiterea terenului inscris in CF 304305 Socodor, in supratata
de 3.540 mp, in folosinta gratuita a Agentiei Natlonale pentru toculnte pe durata executiel
lnvestitlel "Construirea de locuinte pentru tineri destinate inchirierii in comuna Socodor,
judetul Arad";

1

Intttstor protect: primer Jura loan Dimitrie;

lO.Proiect de hotarare privind aprobarea rezlilerll contractului de Inchiriere inchelat intre
Comuna Socodor ~i SC Ac de Cojoc Atelier SRL;
Inlttstor protect: primar Jura Joan Dimitrie;

tt.Intrebart sl lnterpelarl.
12.Diverse.

Invitati: Ilie~i Brigitta Claudia, aotoc Catalin Adrian ~i111maciu Nela-Daniela.

2

TABEL

NOMINAL

Cuprinzand consilierii care sunt lnvitati sa participe la sedlnta ordinara a
Consiliului local Socodor din data de 26.02.2021 orele 14°°.

1.- Crisan Ramona nr. 5

~~

2.- Hanza Remus Ovidiu nr. 50~
3.- Igna loan

nr.851

~"I

4.- Muresan
Adrian Marius nr.499
,

7.- Mot Danut nr.525

~

~~~~~~

--lCk4:;~'··-----

8.- Teorean loan Cornel nr. 255 -------9.- Teorean Claudiu Dan nr. 34:
10.-Tapo9 Oimitrie loan nr.51

Jf'
~9 ~

b

11 .- Unc Oimitrie 178 ---:::::;;::r_f:f::----ft-----fT:...__--)
Copiile dupa documentele ~edinlei se a - la secretariatul comunei ~i vor fi puse
la dlspczltia d-voastra tncepand de astazi, 19.02.2021 de la orele 10.
Indica rea comisiilor de specialitate carora le-au fost trimise spre avizare
proiectele de hotarari: proiectele de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, de la
nr.1 la nr.10, sunt trimise celor trei comisii de specialitate;
Va invitam sa formutati ~i sa depuneti amendamente asupra proiectelor de
hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi a ~edintei ordinare.
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PR 0 C E S V E R B A L

incheiat

astazi 19 februarie 2021 .

Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor §i
Crisan Gheorghe, secretar al Consiliului local al comunei
Socodor, in conformitate

cu prevederile art. 134 alin.(2),

alin.(3) lit.a) si alin.(5) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019
privind Codul administrativ,

am procedat la afisarea pe

tabela de afisa] a primartei, a INVITATIEI, propusa pentru
sedinta
,
, ordinara a Consiliului Local care va avea loc la data
26 februarie 2021, orele 1400.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal
conform prevederilor legale.

E

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
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Nr. 613 din 26 februarie 2021
MINUTA SEDINIEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
SOCODOR DIN DATA DE 26 FEBRUARIE 2021
Incheiata astazt 26 februarie 2021 cu ocazia sedlntei ordinare a Consiliului Local al comunei
Socodor, judetul Arad, convocate prin Dispozltia primarului nr.20 din 19.01.2021.
$edinta consiliului local Incepe la ora stabilita in convocator, 14°0~i participa un numar de 10
consilieri din cei 11 in functle, Sedlnta se desfasoara in sala de $edinta a consiliului local.
Consilierii au votat hotararile adoptate, dupa cum urrneaza:
Nr.

Crt.

Nr.
Hot.

1

Nr.20

Hotararea cu privire la aprobarea continutului procesului verbal al sedintel
ordinare din data de 29 ianuarie 2021;

10

2

Nr.21

Hotararea cu privire la aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare;

10

3

Nr.22

4

Nr.23

5

Nr.24

6

Nr.25

7

Nr.26

8

Nr.27

9

Nr.28

10

Nr.29

11

Nr.30

TITLUL HOTARARII

Hotararea cu privire la aprobarea raportului privind starea economica,
sodata $i de mediu a comunei Socodor pentru anul 2020;
Hotararea cu pnvlre la rapoartelor consilierilor $i a viceprimarului pentru
anu12020;
Hotararea cu privire la aprobarea Programului de rnasur' pentru
qospodsrirea, salubrizarea $i infrumusetarea comunei Socodor pentru anul
2021;
Hotararea cu privire la aprobarea modiflcarilor In cadrul contractului de
ftnantare al proiectului cu titlul "Eco trans system - transport transfrontalier
ecologic in zona Socodor - Keteqvhaza":
Hotararea cu privire la aprobarea platii cotlzatiei Consiliului Local Socodor
arerenta anului 2021, la bugetul Asodatiei Comunelor din Romania (ACOR);
Hotararea cu privire la aprobarea infiintarii Serviciului de Iluminat Public din
comuna Socodor, judetul Arad;
Hotararea cu privire la aprobarea DALI sl a indicatorilor tehnico-economici
pentru oblectlvul Xresterea performantel energetice a blocului de loculnte
din comuna Socodor nr.331, judetul Arad":
Hotsrarea cu privire la transmiterea in foloslnta gratuita catre Agentia
Nationals pentru Locuinte (ANL) a terenului destinat programului
"Construire locuinte pentru tineri in vederea inchirierii" in supratata de 3.540
m, situ at in localitatea Socedor nr.66, inserts in CF.304305 Socodor, nr.
topografic 304305;
Hotararea cu privire la aprobarea rezilierii contractului de inchiriere 7ncheiat
intre Comuna Socodor si SC Ac de Cojoc Atelier SRL

Fiind discutate to ate cele prop use, ~edinta se incheie.

Nr.de
voturi

10
10

10

10

10
10

10

10

10

ROMANIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL SOCODOR

MINUTA
desfa~urarii~edintei ordinare din data de 26 februarie 2021 a Consiliului local
Socodor

Secretarul general
Sedinta consiliului local a fost convocate prin Dlspozitla primarului nr.20 din data de
19 februarie 2021. Sedinta incepe la data ~i la ora fixata in invltatia de participare,
respectiv, vineri, 26 februarie 2021, ora - 1400 ~ise desfa?oara in sala de ?edinta a
Consiliului local Socodor.
Din totalul de 11 consilieri in functte, sunt prezentl ?i partlclpa la ~edinta 10 consllierl,
dupa cum urrneaza: Crlsan Ramona, Igna loan, Hanza Remus Ovidiu, Unc Dimitrie , Palcu
Raul, Teorean Claudiu Dan, Tapo~ Dimitrie loan, Mot Danut, Muresan Adrian Marius ~i
Nadaban Stelian Traian.
Este absent domnul Teorean loan Cornel, aflat in concediu medical.
Prezenta consilierilor in nurnar de 10, asigura cvorumul necesar desfa§urarii sedlntel ~i
decizia de a adopta hotararl valide conform prevederilor art. 137 din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ.
La ~edinta partlopa d-nul primar, Jura loan Dimitrie ~i secretarul general, Cri~an
Gheorghe.
Invltatl la ~edinta sunt doamna Tilmaciu Nela-Daniela, domnul Pa~cutiu Gheorghe
Florin ?i domnul sotoc Catalin Adrian, angajati ai Primariei Socodor.
D-nul secretar constata prezenta majoritatii consilierilor la ?edinta, dupa apelul
nominal ?i dedara sedlnta de consiliu local statutara.
Secretarul general prezlnta consilierilor locali Procesul-verbal de la sedinta ordlnara din
29 ianuarie 2021 ~i soliclta consilierilor sa prezinte observatll in vederea consernnarll
eventualelor discutii pe marginea lui.
Secretarul general UAT
DOMNULE PRIMAR, DOAMNELOR $1 DOMNILOR CONSILIERI,
In conformitate cu prevederile art.138 alin.(lS) din Ordonata de Urgenta nr.S7/2019
privind Codul administrativ, secretarul general al unitatii administrativ teritoriale supune spre
aprobare Procesul-verbal al $edintei ordinare din 29.01.2021.
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I)

Se supune la vot:
Cine este pentru ?
Cine este irnpotrlva?
Daca se abtlne cineva ?

Va rnulturnesc.
Se adoptii astfel,

HOTARAREA nr.20 privind aprobarea Procesului-verbal de la ~edinta ordinara din
data de 29 ianuarie 2021, in unanimitate de voturi (10 consilieri prezentl la ~edinta din
totalul de 11 consilieri).
In continuare presedintele de ~edinta, domnul Hanza Remus Ovidiu, prezinta
consilierilor
ORDINEA DE ZI
dupa cum urmeaza:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea continutului Procesului-verbal al sedintei
ordinare din data de 29 ianuarie 2021;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind starea econornlca, sociala ~i
de mediu a comunei Socodor pentru anul 2020;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea rapoartelor consilierilor ~i a viceprimarului
pentru anul 2020;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de rnasuri pentru gospodarirea,
salubrizarea ~i Infrumusetarea comunei Socodor pentru anu12021;
5.Proiect de hotarare privind aprobarea modlflcarilor in cadrul contractului de finantare
al proiectului cu tltlut .Eco trans system - transport transfrontalier ecologic in zona Socodor Ketegyhaza";
6.Proiect de hotarare privind aprobarea platH cotizatiei Consiliului Local Socodor
aferenta anului 2021, la bugetul Asociatiei Comunelor din Romania (ACOR);
7.Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului de !luminat Public din
comuna Socodor, judetul Arad;
a.proiect de hotarare privind aprobarea DALI .Cresterea performantei energetice a
blocului de locuinte din comuna Socodor nr,331, judetul Arad";
9.Proiect de hotarare privind transmiterea terenului Inscris in CF 304305 Socodor, in
suprafata de 3.540 mp, in folosinta gratuita a Aqentiei Nationale pentru Locuinte pe durata
executiei lnvestitlei .Construirea de locuinte pentru tineri destinate inchirierii in comuna
Socodor, judetul Arad";
1O.Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere incheiat
intre Comuna Socodor si SC Ac de Cojoc Atelier SRL;

t t.Intrebari si interpelari,
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12.Diverse.
Domnul presedinte consults plenul si tntreaba daca mai sunt §i alte propuneri pentru
completarea

ordinii de zi.

Nu mai sunt alte propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, va supun spre aprobare ordinea de zi a sedintei ordinare.

Supune la vat:
Cine este pentru ?
Cine este impotrtva?
Daca se abnne cineva ?

Va multumesc.
Nu sunt obiectii §i se aproba in unanimitate, cu 10 voturi "pentru",
consilieri

prezenti la ~edinta, din totalul de 11 consilieri

HOTARAREA

nr.21 privind aprobarea

toti cei 10

in functie,

ordinii de zi.

Pre§edintele de ~edinta, domnul Hanza Remus Ovidiu
Se trece la punctul

nr.2 inscris pe ordinea de zi, cu privire la aprobarea raportului

privind starea economlca, sociala ~i de mediu a comunei Socodor pentru anu12020.
Dau cuvantul domnului primar, tnltiatorul proiectului de hotarare,
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Domnul presedinte:
•

Avizul comisiei nr.1, buqet-finante, domnul presedinte Unc Dimitrie( favorabil sau

nefavorabil). Unc Dimitrie, favorabil, fara amendamente.
•

Avizul comisiei nr.z.invatamant,

sau nefavorabilj.Crlsan
•

cultura, doamna presedinte Crisan Ramona( favorabil

Ramona, favorabil, fara amendamente.

Avizul cornisiei nr.3, admlnlstratie publica, domnul presedinte Muresan Adrian Marius

( favorabil sau nefavorabllj.Muresan

Adrian Marius, favorabH, fara amendamente.

Domnul Crisan Gheorghe prezinta raportul de specialitate inregistrat cu nr.459/
15.02.2021, intocmit de catre domnul Crlsan Gheorghe, secretarul general al comunei
Socodor. Se prezinta raportul privind starea economica, sociala si de mediu a comunei
Socodor pentru anul 2020.
Domnul presedinte:
Daca doreste cineva sa se inscrie la cuvant?
Va rog domnilor consilieri .....
Nu mai sunt alte clarificari ~i nici alte propuneri.

Se supune la vat:
Cine este pentru ?
Cine este impotrlva?
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Oaca se abtine cineva ?

va multumesc,
Se aproba tn unanimitate, cu 10 voturi "pentru", t01i cei 10 consilieri prezenf la ~edinta,

din totalul de 11 consilieri in functie,
,
HOT.ARAREAnr.22 privind aprobarea raportului privind starea economica, soclala ~i
de mediu a comunei Socodor pentru anul 2020.
Se trece la punctul nr.3 inscris pe ordinea de zi, cu privire la aprobarea rapoartelor
consilierilor ~i a viceprimarului pentru anul 2020.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest
sens de catre domnul primar Jura loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Domnul presedinte:
•

Avizul comisiei nr.1, buqet-flnante, domnul presedinte Unc Dimitrie( favorabil sau

nefavorabil). Unc Dimitrie, favorabil, fara amendamente.
•

Avizul comisiei nr.2,Tnvatamant, cultura, doamna presedinte Crisan Ramona( favorabil

sau nefavorabil). Crisan Ramona, favorabil, fara amendamente.
•

Avizul comisiei nr.3, adrnmlstratie publica, domnul presedinte Muresan Adrian Marius

( favorabil sau nefavorabil). Muresan Adrian Marius, favorabil, fara amendamente.
Domnul Crisan Gheorghe prezinta raportul de specialitate inregistrat cu nr.461!
15.02.2021, intocmit de catre domnul Crisan Gheorghe, secretarul general al comunei
Socodor. Sunt prezentate rapoartele fiecarui consilier local. Domnul secretar Crisan
Gheorghe, prezinta raportul domnului Teorean loan Cornel, viceprimar, care se afla in
concediu medical.
Domnul presedinte:
Daca doreste
cineva sa se inscrie la cuvant?
,
Va rog domnilor consilieri .....
Nu mai sunt alte clariflcari ~i nici alte propuneri.

Se supune la vot:
Cine este pentru ?
Cine este tmpotriva?
Daca se abtlne cineva ?

Va multurnesc,
Se aproba in unanimitate, cu 10 voturi "pentru", totl cei 10 consilieri prezentl la ,edinta,

din totalul de 11 consilieri in functie,
,
HOT.ARAREAnr.23 privind aprobarea rapoartelor consilierilor ,i a viceprimarului
pentru anul 2020.
Se trece la punctul nr.4 Inserts pe ordinea de zi, cu privire la Programului de masuri
pentru gospodarirea, salubrizarea si tntrumusetarea
4
...

.

_-

_

_ .

comunei Socodor pentru anul 2021.

Se da cuvantul domnului

primar. Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest

sens de catre domnul primar Jura loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Domnul presedinte:
•

Avizul comisiei nr.1, buqet-finante, domnul presedinte Unc Dimitrie( favorabil sau

nefavorabil). Unc Dimitrie, favorabil, fara amendamente.
•

Avizul comisiei nr.z.tnvatamant, cultura, doamna presedinte Crisan Ramona( favorabil

sau nefavorabil). Crlsan Ramona, favorabil, fara amendamente.
•

Avizul comisiei nr.3, adrnmistratle publica, domnul presedinte Muresan Adrian Marius

( favorabil sau nefavorabil). Muresan Adrian Marius, favorabil, fara amendamente.
Se prezinta raportul de specialitate inregistrat cu nr.465/15.02.2021, intocmit de catre
domnul Crisan Gheorghe, secretarul general al comunei Socodor. Se prezinta programul de
rnasuri pentru gospodarirea, salubrizarea ~i tnfrurnusetarea comunei Socodor pentru anul
2021.
Daca doreste cineva sa se inscrie la cuvant?
Va rog domnilor consilieri. ....
Nu mai sunt alte clarlflcari ~i nici alte propuneri.
Se supune la vot:
Cine este pentru ?
Cine este

irnpotrlva?

Daca se abtine cineva ?

Va

multumesc,

Se aproba in unanimitate, cu 10 voturi "pentru", toti cei 10 consilieri prezenti la ~edint3,

.

din totalul de 11 consilieri in functie,
HOTARAREA nr.24 privind aprobarea Programului de masuri pentru
gospodarirea, salubrizarea ~i lnfrumusetarea comunei Socodor pentru anul 2021.
Se trece la punctul nr.S inscris pe ordinea de zl, aprobarea modlficarilor In cadrul
contractu lui de flnantare al proiectului cu titlul .Eco trans system - transport transfrontalier
ecologic in zona Socodor - Ketegyhaza".
Se da cuvantul domnului

primar. Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest

sens de catre domnul primar Jura loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Domnul pre~edinte:
•

Avizul comisiei nr.1, buqet-finante, domnul presedinte Unc Dimitrie( favorabil sau

nefavorabil}. Unc Dimitrie, favorabH fara amendamente.
•

Avizul comisiei nr.2,invatamant,

cultura, doamna presedinte Crisan Ramona( favorabil

sau nefavorabil}. Crisan Ramona, favorabil, fara amendamente.
•

Avizul comisiei nr.3, adrnlntstratie publica, domnul presedinte Muresan Adrian Marius

( favorabil sau nefavorabil). Muresan Adrian Marius, favorabil, fara amendamente.
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IV

Se prezlnta raportul de special.itate inregistrat cu nr.473/16.02.2021

I

intocmit de catre

domnul Crisan Gheorghe. secretarul general al comunei Socodor.
Daca doreste cineva sa se tnscrie la cuvant?
Va rog domnilor consilieri .....
Nu mai sunt alte clarifid3ri ~i nici alte propuneri.

Se supune la vot:
Cine este pentru ?
Cine este impotnva?
Oaca se abtlne cineva ?

Va multurnesc,
Se aproba in unanimitate, cu 10 voturi "pentru",

totl cei 10 consilieri

prezenti la ~edinta,

din totalul de 11 consilieri in functie,
HOTARAREA nr.25 privind aprobarea modiflcartlor

in cadrul contractului

flnantare al proiectului cu titlul "Eco trans system - transport transfrontalier

de

ecologic

in zona Socodor - Ketegyhaza".
Se trece la punctul nr.6 inscris pe ordinea de zi, aprobarea platii cotizatiei Consiliului
Local Socodor aferenta anului 2021, la bugetul Asociatiei Comunelor din Romania (ACOR).
Se da cuvantul domnului

primar. Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest

sens de catre domnul primar Jura loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Domnul presedinte:
•

Avizul comisiei nr.1 buqet-finante, domnul presedinte Unc Oimitrie( favorabil sau
I

netavorabil). Unc Oimitrie, favorabil, fara amendamente.
•

Avizul comisiei nr.z.tnvatarnant, cultura, doamna presedinte Crisan Ramona( favorabil

sau nefavorabil). Crisan Ramona, favorabil, fara amendamente.
•

Avizul comisiei nr.3, admlnistratie publica, domnul presedinte Muresan Adrian Marius

( favorabil sau nefavorabil). Muresan Adrian Marius, favorabil, tara amendamente.
Domnul secretar prezinta raportul de specialitate inregistrat cu nr.473/16.02.2021
intocmit de catre domnul Crisan Gheorghe, secretarul general al comunei Socodor.
Domnul presedinte:
Daca doreste
, cineva sa se inscrie la cuvant?
Va rog domnilor consilieri. ....
Nu mai sunt alte ctarificari ~i nici alte propuneri.

Se supune la vot:
Cine este pentru ?
Cine este lmpotrlva?
Daca se abtlne cineva ?
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I

Va multurnesc.
Se aproba In unanimitate, cu 10 voturi "pentru",
din totalul de 11 consilieri

prezenti la ,edinli-,

in functie,
,

HOT ARAREA nr.26 privind aprobarea
2021 la bugetul Asociatlel
Se trece la punctul

toti cei 10 consilieri

Comunelor

plalii cotizatiel

Comunei. Socodor pe anul

din Romania (ACOR).

nr.71nscris pe ordinea de zl, privind aprobarea infiintarii

Serviciului de Huminat public in comuna Socodor, judetul Arad.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest
sens de catre domnul primar Jura loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Domnul presedinte:
•

Avizul comisiei nr.1, buqet-finante, domnul presedinte Unc Dimitrie( favorabil sau

nefavorabit). Unc Dimitrie, favorabil, fara amendamente.
•

Avizul comisiei nr.2,invatamant, cultura, doamna presedinte Crisan Ramona( favorabil

sau nefavorabil). Crisan Ramona, favorabil, fara amendamente.
•

Avizul comisiei nr.3, adminlstratie publica, domnul presedlnte Muresan Adrian Marius

( favorabil sau nefavorabil). Muresan Adrian Marius, favorabil, fara amendamente.
Domnul Crisan Gheorghe, prezinta raportul de specialitate inregistrat cu nr.S18/
19.02.2021, intocmit de catre domnul Crisan Gheorghe, secretarul general al comunei
Socodor.
Se prezinta de catre domnul primar, Studiul de oportunitate privind stabilirea
modatitatit de gestiune a serviciului de iluminat public in comuna Socodor, Regulamentul
serviciului de iluminat public al comunei Socodor si a indicatorilor minimi de perforrnanta,
Caietul de sarcini pentru serviciului de iluminat public al comunei Socodor si modelul
contractului-cadrul

de delegare a gestiunii serviciului de i1uminat public din com una Socodor.

Se propune ugestiunea

delegata"

comuna Socodor, pentru

0

ca forma de gestiune a serviciului de iluminat public din

perioada de 5 ani.

Domnul presedinte:
Daca doreste cineva sa se inscrie la cuvant?
Va rag domnilor consilieri .....
Nu mai sunt alte clarificari 9i nici alte propuneri.
Se supune la vot:
Cine este pentru ?
Cine este impotrlva?
Daca se abpne cineva ?

Va multurnesc.
Se aproba in unanimitate, cu 10 voturi "pentru",
din totalul de 11 consilieri

toti cei 10 consilieri

prezentl la ,edinli-,

in functie,
,
7

/9

HOTARAREAnr.27 privind aprobarea infiintarii Serviciului de iluminat public in
comuna Socodor, [udetul Arad.
Se trece la punctul nr.8 inscris pe ordinea de zi, privind aprobarea DALI .Cresterea
performantei energetice a blocutui de locuinte din comuna Socodor nr.331, [udetul Arad".
Se da cuvantul domnului

primar. Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest

sens de catre domnul primar Jura loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Domnul pre!j)edinte:
•

Avizul comisiei nr.1, buqet-finante, domnul presedinte Unc Dimitrie( favorabil sau

nefavorabil). Unc Dimitrie, favorabil, fara amendamente.
•

Avizul comisiei nr.2,invati:imant, cultura, doamna presedinte Crisan Ramona( favorabil

sau nefavorabil). Crisan Ramona, favorabil, fara amendamente.
•

Avizul comisiei nr.3, adrninistratie publica, domnul presedinte Muresan Adrian Marius (

favorabil sau nefavorabil). Muresan Adrian Marius, favorabil, fara amendamente.
Se prezinta raportul de specialitate inregistrat cu nr.521/19.02.2021, intocmit de catre
domnul Crtsan Gheorghe, secretarul general al comunei Socodor.
Domnul preseointe:
Daca doreste cineva sa se inscrie la cuvant?
Va rog domnilor consilieri .....
Nu mai sunt alte clariflcarl !j)inici alte propuneri.
5e supune la vot:
Cine este pentru ?
Cine este

impotrlva?

Daca se abtine cineva ?

Va

rnulturnesc.

Se aproba in unanimitate, cu 10 voturi "pentru", toti cei 10 consilieri prezentl la ~edinta,

din totalul de 11 consilieri in functie,
,
HOTARAREAnr.28 privind aprobarea Documentatlei de Avizare a Lucrarilor de
lnterventle ~i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cre~terea
performantel energetice a blocului de Ioculnte din comuna Socodor nr.331,[udetul
Arad" infiintarii Serviciului de iluminat public in comuna Socodor, [udetul Arad.
Se trece la punctul nr.9 inscris pe ordinea de zi, privind transmiterea in folosinta
gratuita catre Aqentia Nationala pentru l.ocuinte (ANL) a terenului destinat programului
.Construire locuinte pentru tineri in vederea inchirierii" in suprafata de 3.540 m, situat in
localitatea Socodor nr.66, inscris in CF.304305 Socodor, nr. topografic 304305 DALI
.Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte din comuna Socodor nr.331 , judetul
Arad".
Se da cuvantul domnului

primar. Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest
8
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sens de catre domnul prirnar Jura loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Domnul presedinte:
•

Avizul comisiei nr.1, buqet-flnante, domnul presedinte Unc Dimitrie( favorabil sau

nefavorabil). Unc Dimitrie, favorabil, fara amendamente.
•

Avizul comisiei nr.z.tnvatamant,

cultura, doamna presedinte Crisan Ramona( favorabil

sau nefavorabit). Crlsan Ramona, favorabil. fara amendamente.
•

Avizul comisiei nr.3, adminlstratie publica, domnul presedinte Muresan Adrian Marius (

favorabil sau nefavorabil). Muresan Adrian Marius, favorabil, fara amendamente.
Se prezlnta raportul de speciaJitate 1nregistrat cu nr.524/19.02.2021,

intocmit de catre

domnul Crisan Gheorghe, secretarul general al comunei Socodor.
Domnul presedinte:
Daca doreste cineva sa se inscrie la cuvant?
Va rog domnilor consilieri. ....
Nu mai sunt alte clarificari ~i nici alte propuneri.
Se supune la vot:
Cine este pentru ?
Cine este

impotrlva?

Dad~ se abtine cineva ?

Va multurnesc.
Se aproba in unanimitate, cu 10 voturi "pentru", toti cei 10 consilieri prezentl la !}edinta,

din totalul de 11 consilieri in functie,
,
HOTARAREA nr.29 privind aprobarea Documentatiel de Avizare a Lucrarilor de
lnterventie !}i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cre!}terea
performantel energetice a blocului de toculnte din comuna Socodor nr.331,judetul
Arad" infiintarii Serviciului de iluminat public in comuna Socodor, [udetut Arad.
Se trece la punctul nr.10 inscris pe ordinea de zl, privind rezilierea contractului de
inchiriere incheiat intre Comuna Socodor !?iSC Ac de Cojoc Atelier SRL.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest
sens de catre domnul primar Jura loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Domnul presedinte:
•

Avizul comisiei nr.t, buqet-flnante, domnul presedinte Unc Dimitrie( favorabil sau

nefavorabil). Unc Dimitrie, favorabil, fara amendamente.
•

Avizul comisiei nr.2,invatamant.

cultura, doamna presedinte Crlsan Ramona( favorabil

sau nefavorabil). Crisan Ramona, favorabil, fara amendamente.
•

Avizul comisiei nr.3, adrnlnistratie publica, domnul presedinte Muresan Adrian Marius

(favorabil sau nefavorabil). Muresan Adrian Marius. favorabil, fara amendamente.
Se prezinta raportul de speciaJitate Inregistrat cu nr.528/19.02.2021,
9

intocmit de catre

domnul Crisan Gheorghe, secretarul general al comunei Socodor.
Domnul presedinte:
Daca doreste cineva sa se inscrie la cuvant?
Va rog domnilor consilieri .....
Nu mai sunt alte clarificari l?i nici alte propuneri.

Se supune la vot:
Cine este pentru ?
Cine este Impotriva?
Daca se abtlne cineva ?

Va multurnesc,
Se aproba in unanimitate, cu 10 voturi "pentru", toti cei 10 consilieri prezentl la !ledinta,

din totalul de 11 consilieri in functie,
,
HOTARAREA nr.30 privind aprobarea rezilierii contractu lui de inchiriere incheiat
intre Com una Socodor !li SC Ac de Cojoc Atelier SRL.
Intrebarl ~i interpelarl,
Domnul presedlnte:
Domnilor consilieri, va rag, daca, aveti intrebari, interpelari pentru personalul angajat.
Nu sunt lntrebari din partea consilierilor locali.

Diverse.
Domnul presedinte lntreaba consilierii daca, pe langa punctele discutate doresc sa
prezinte alte probleme legate de comuna Socodor.
Nemaifiind alte probleme, presedintele de sedinta, domnul Hanza Remus Ovidiu
declara inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local ~i Ie multurneste tuturor pentru
participarea la sedinta ordinara.

10

COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; COl/tulia Socodor, nr.l, Cod Postal: 31730J,jude/u/
Arad, Tel.: +4 0257358100;
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Nr. inregistrare: 614 din 26 februarie 2021

PROCES

VERBAL

Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor

§i

Crisan

Gheorghe, secretar al primariei Socodor, la data de mai sus am
procedat In conformitate cu prevederile art.197 alin. (4) ~i alin.(5) din
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019

privind Codul Administrativ,

la

afisarea la panoul de afisa] al primariei ~i pe pagina de internet a
comunei, www.socodor.ro. a .Minutei sedintei" de la sedinta ordinara,
a Consiliului local Socodor.Drept pentru care am lncheiat prezentul proces verbal conform
prevederilor legale.
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CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 3/ 7305,judelul Arad, Tel.: +4 0257358100;
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TABEL NOMINAL
cuprinzand situatia punctelor 'inscrise pe ordinea de zi
la sedinta ordinarii din data de 26 februarie 2021

Nr.

HOTARAREA

crt.

Situatia
discutata

Observatil
10 voturi .pentru",
din 10 consilieri

1

1.- Proiect de hotarare privind aprobarea continutulul Procesuluiverbal al sedintei ordinare din data de 29 ianuarie 2021;

Aprobat in
unanimitate

prezenf

2

2.- Proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind starea
econcrnica, sociala !?ide mediu a comunei Socodor pentru anul
2020;

Aprobat in
unanimitate

10 voturi .pentru",
din 10 consilieri
prezenf la ~inla

3

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea rapoartelor consilierilor !?ia
viceprimarului pentru anul 2020;

Aprobat in
unanimitate

10 voturi .pentru",
din 10 consilieri
prezenf la sedinla

4

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de masuri
pentru gospodarirea, salubrizarea !?ilntrumusetarea comunei
Socodor pentru anul 2021 ;

Aprobat in
unanimitate

10 voturi .pentru",
din 10 consilieri
prezenf la ~edinla

5

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea modlftcarilor in cadrul
contractului de finantare al proiectului cu titlul .Eco trans system transport transfrontalier ecologic in zona Socodor - Ketegyhaza";

Aprobat in
unanimitate

10 voturt .pentru",
din 10 consilieri
prszenti la ~edinla

6

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Consiliului
Local Socodor aferenta anului 2021, la bugetul Asociatiel Comunelor
din Romania (ACOR);

Aprobat in
unanimitate

10 voturi .pemru",
din 10 consilieri
prezenti la ~edinla

7

7.- Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului de
lIuminat Public din comuna Socodor, [udetul Arad;

Aprobat in
unanimitate

10 voturi npentru".
din 10 consilieri
prezenti la ~edinla

8

8.- Proiect de hotarare privind aprobarea DALI .Cresterea
performantei energetice a blocului de locuinte din comuna Socodor
nr.331, judetul Arad";

Aprobat in
unanimitate

10 voturi .pentru",
din 10 consilieri
prezenf la ~edinla

9

9.- Proiect de hotarare privind aprobarea privind transmiterea
terenului inscris In CF 304305 Socodor, in suprafata de 3.540 mp, in
folosinta gratuita a Aqentiei Nationale pentru Locuinte pe durata
executiei investltiei .Construirea de locuinte pentru tineri destinate
inchirierii in comuna Socodor, [udetul Arad";

Aprobat in
unanimitate

10 voturi .pentru",
din 10 consilieri
prszenf la ~edin~a

10

10.- Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de
Inchiriere incheiat intre Com una Socodor ~i SC Ac de Cojoc Atelier
SRL.

Aprobat in
unanimitate

10 votun .pentru",
din 10 consilieri
prezenti la ~dinta

la ~edinta

PRE$ED NTE DE $EDINTA
NSILIER
HA

\
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CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; COII/UllaSocodor, nr.l, Cod Postal: 317305,judejul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358 Il2; e-mail: socodo!@gmail.colII, primilria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

TABEL NOMINAL
cuprlnzand sltuatla hotararilor adoptate in
§edinta ordinara din data de 26 februarie 2021
Nr.

Numar

crt.

hotarare

1

Nr.20

2

Nr.21

3

Nr.22

4

Nr.23

5

Nr.24

6

Nr.25

7

Nr.26

8

Nr.27

9

Nr.28

10

Nr.29

11

Nr.30

TITLUL HOTARARII
Hotarare cu privire la aprobarea contlnututut procesului verbal al
sedintet ordinare din data de 26 februarie 2021;
Hotarare cu privire la aprobarea ordinii de zi a sedintel ordinare;
Hotarare cu privire la aprobarea raportului privind starea economlca,
socials ~i de mediu a comunei Socodor pentru anul 2020;
Hotarare cu privire la aprobarea rapoartelor consilierilor ~ia
viceprimarului pentru anul 2020;
Hotarare cu privire la aprobarea Programului de masurt pentru
qospodartrea, salubrizarea sl intrurnusetarea comunei Socodor
pentru anul 2021;
Hotarare cu prlvlre la aprobarea rnodlflcarllor in cadrul contractului
de flnantare al proiectului cu titlul "Eco trans system - transport
transfrontalier ecologic In zona Socodor - Ketegyhaza";
Hotarare cu privire la aprobarea platii cotlzatlel Comunei Socodor pe
anul 20211a bugetul Asociatle! Comunelor din Romania (ACOR);
Hotarare cu privire la aprobarea infiintarii Serviciului de iluminat
public in comuna socodor, judetul Arad;
Hotarare cu privire la aprobarea oocumentanet de Avizare a
Lucrarilor de Interventie ~i a lndlcatorllor tehnico-economici pentru
obiectivulllCre$terea perforrnantel energetice a blocului de loculnte
din comuna Socodor nr.331/ judetul Arad";
Hotarare privmd transmiterea in foloslnta gratuita catre Agentia
Nationala pentru Loculnte (ANL) a terenului destinat programului
"Construire loculnte pentru tineri in vederea Inchirierii" in supratata
de 3.540 m, situat In localitatea Socodor nr.66/ inserts in CF.304305
Socodor, nr. topografic 304305;
Hotarare privind rezilierea contractu lui de Inchiriere Incheiat intre
Comuna Socodor ~i SC Ac de Cojoc Atelier SRL.

Nr.de
voturi

10
10
10
10
10

10
10
10

10

10

10

HAN
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COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad; Tel.: +4 0257358100;
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Nr. inregistrare: 537 din 19 februarie 2021

PROCES

Incheiat astazi

VERBAL

19 februarie 2021 .

Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor si Crisan
Gheorghe secretar al prirnariei Seceder,

la data de mai sus, am

procedat in confermitate cu prevederile art. 197 alin. (4) ~i alin.(5) din

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019
afisarea

privind Codul Administrativ, la

la panoul de afisaj al primariei

~i pe site-ul prirnariei

www.socodor.ro a hotararilor de la sedinta anterloaraDrept pentru care am incheiat prezentul proces verbal conform
prevederilor legale.-

J

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358112; e-mail: socodot@gmail.com,primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

HOTARAREA nr.20
din 26 februarie 2021
privind aprobarea con~inutului Procesului-verbal al ,edin~ei ordinare a
Consiliului Local Socodor din data de 29 ianuarie 2021
Consiliul Local al Comunei Socodor, Jude~ul Arad, CIF 3519330, intrunit
iN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2021
Avand in vedere,
- Procesul verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local Socodor din data de 30.12.2020;
- prevederile art. 138 alin.(15), alin.(16) ~i alin.(17) din ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/20l9 privind Codul administrativ;
in temeiul art.l39 alin.(l) ~iart.l96 alin.(l) ut.a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul admlntstrativ,
Votul exprimat de catre cei 10 consilieri prezentl la ~edinta, din cei 11 in functle, din care
toti cei 10 consilieri au votat "pentru";
HOTARA$TE:

Art.l: Se aproba contlnutul Procesului-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local
Socodor, judetul Arad, din data de 29 ianuarie 2021/ conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare,
Art.2: Prezenta hotarare se cornunica la:
- Instltutia Prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic ~iContencios Administrativ.

PRESEDIN
HANZA

DE SEDINTA,
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE AOOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 20126.02.2021.'
Nr. crt.

Operatiuni efeetuate

0

Data ZZlLUAN

1

absoluta

Cl calificata/

2

/'

26/0212021

\.

1

Adoptarca hotararii') s·a fileut eu majoritate X simplli

2

Comunicarea catre primal)

26102/2021

3

Comunicarea catre prefectuJ judetulur')

09/0312021

4

Aducerea In cunostinta publica1+')

09/0312021

5

Comunicarea, numai in cazul eelei eu caracter individual')+')

.. .1...1............

6

Hotararea devine obligatorie'') sau produce efecte juridice"), dupa caz

.. .1...1............

0

Semnatura pe~ei
sa e

responsabile
edura

~ Mt~)
./

1..

"-

"" P

fV\....J WA
_::t--" l ~

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvemului m.,_~112019 privind Codul administrativ, eu modificarile si completarile ultcrioare:
') Art. 139 alin. (J): "In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliullocal adopta hotarilri, CU majoritate absoluta sau simpla, dupa caz,
(2) Prin exceptie de la prcvedcrile alin. (I). hOliicarile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de propnetate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local ell
majoritatea calificata detinita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functic."
') Art. 197 alin. (2): "HotAnlrile consiliului local se eomunica primarului."
l) Art. 197 a1in. (1). adaptat: Secretarul general al cornunei eomunica hotararite consiliului local al comunei prefecrului in eel mull 10 rile lueratoare de la data adoptarii HCL.
') Art. 197 a1in. (4): "Holarnrile C.L.Socodor se aduc la cunostinta publica si se comunica, in condijiile iegii, prin grija secretarului general al eomunei."
s) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotararilor C.L.Socodor eu caracter individual entre persoanele carora Ii se adreseaza se face in eel mult 5 zile de la data comunicani oticialc
catre prefect."
6) Art. 198 alin. (I): "Hotiicarile C.L.Soeodor cu caracter normativ dcvin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica."
') Art. 199 alin. (2): "Holarnrile C.L.Soeodor cu earaeter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanelc carora Ii se adreseaza."

CONSILIULLOCALSOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.l, Cod Postal: 31 7305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358 112: e-mail: soc(Jdo1@gmaii.com, primaria@socodor.ro:
Web: www.socodor.ro

Numar de inregistrare:

313 din 29 ianuarie 2021

PROCES VERBAL
incheiat astazi 29 ianuarie 2021 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al
Comunei Socodor, judejul Arad.
$edinta consiliului local a fost convocate prin Dlspozltla primarului nr.10 din data de
22 ianuarie 2021 .
$edinta Incepe la ora fixata in convocator - ora 1000 ~i se desfa,oara in sala de
sedinta a Consiliului Local Socodor.
Din totalul de 11 consilieri in functie, sunt prezenti §ii partlcipa la §iedinta 11
consilieri, dupa cum urmeaza: Crisan Ramona, Igna loan, Hanza Remus Ovidiu, Unc
Dimitrie, Palcu Raul, Teorean loan Cornel, Teorean Claudiu Dan, Tapes Dimitrie loan, Mot
Danu; Muresan Adrian Marius ~i Nadaban Stelian Traian.
Nu sunt absenti.,
Prezenta consilierilor in numar de 11, asigura cvorumul necesar desfa§iurarii sedintei
§iidecizia de a adopta hotarari valide conform prevederilor art.137 din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ.
La ~edinta particlpa de drept domnul primar Jura loan Dimitrie si secretar Crisan
Gheorghe.
lnvitatl la ~edinta sunt doamna llie~i Brigitta Claudia, doamna Pantea Nicoleta,
doamna TIlmaciu Nela-Daniela, domnul Botoc
Catalin Adrian si
,
, domnul Cristea Alexandru
Valentin, angajati ai Primarlei Socodor.
Din comuna nu participa cetateni.
D-nul secretar, constatand prezenta majoritatii consilierilor la §iedinta, dupa apelul
nominal, declare §iedinta de consiliu local statutara.
Secretarul general prezinta consilierilor local! Procesul-verbal al sedintei ordinare din
data de 30 decembrie 2020 §ii soficita consilierilor sa prezinte, in vederea consemnarii,
eventualele discutii pe marginea lui.
Secretarul general al UAT intreaba membrii consiliului daca, in urma studierii
Procesului-verbal de la sedinta ordinara din 30.12.2020, sunt discutii pe marginea acestuia.
Nefiind dlscutil cu referire la continutul procesului-verbal de la sedlnta ordinara din 30
decembrie 2020,
Se adopta astfel:

.

'"'-\

.'"

.

HOT ARAREA nr.1 privind aprobarea Procesului-verbal

de la §edinta ordinarii

din 30

decembrie 2020, in unanimitate de voturi (11 consilieri prezentl la ~edin~ din totalul de
11 consilieri).
in continuare presedlntele de §iedinta, doamna Crisan Ramona, prezinta consilierilor
ORDINEA DE ZI
dupa cum urmeaza:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea continutului Procesului-verbal al sedintei
ordinare din data de 30 decembrie 2020;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea validarll Dispozitiei nrAI04.01.2021 a
primarului comunei Socodor privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2020 a

Q8.~

sectiunii de dezvoltare, tn suma de 2.620.080,55 lei din excedentul anilor precedenti al

.~...

, .......-o-.._\

bugetului local;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investltie .Construire locuinte pentru tineri destinate inchirierii P+2E+E3 retras,
comuna Socodor, judetul Arad";
4.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2020 in
anul2021 ;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizari! excedentului bugetar al Serviciului
Apa - Canal Socodor al anului 2020, in anuJ 2021;
6.Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului UAT
Socodor la 31.12.2020;
7.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 31 decembrie 2020;
8.Proiect de hotarare privind aprobarea raportului pentru semestru II 2020, privind
activitatea aslstentilor personali ai persoanelor cu handicap gray, angajati in cadrul Prirnariel
Socodor;
9.Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de analiza a activitatii SVSU
Socodor pentru semestrul II 2020;
10.Proiect de hotarare privind aprobarea retelei Scolare pentru anul ~colar 20212022;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale
pentru anul 2021 ;
12.Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Consiliului Local Socodor
aferenta anului 2021, la bugetul Asociatiel de Dezvoltare lntercornunitara Sistem Integrat de
Gestionare a Deseurilor Judetul Arad;
13.Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Consiliului Local Socodor
aferenta anului 2021, la bugetul Asoclatiei Grup de Actiune Locala "Micro-Regiunea Vailor
Crisurilor Alb ~i Negru";
14.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
.Modernlzare centura ocolitoare a comunei Socodor si
, racord cu strazile 27, 29,10 si
, 46,
comuna Socodor, judetul Arad";
15.Proiect de hotarare privind aprobarea Notei Conceptuale ~i a Temei de Proiectare
pentru obiectivul .Reabilitare ~i dotare sediu de prirnarie in com una Socodor, judetul Arad";
16.Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali care sa faca parte din
echipa de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al
unitatii administrativ-teritoriale;
17.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai
proiectului .Alirnentare cu gaze naturale in comunele Socodor, Granicerl ~i Pilu, judetul
Arad";
18. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de ~edinta pentru urrnatoarele
trei luni;
19.Diverse.
Doamna presedinte consults plenul ~i lntreaba daca mai sunt ~i alte propuneri pentru
completarea ordinii de zi.
Nu mai sunt alte propuneri.
Nemaifiind alte propuneri va supun spre aprobare ordinea de zi a sedintei ordinare.
Nu sunt obiectii ~i se aproba in unanimitate , cu 11 voturi "pentru", toti cei 11
consilieri prezentl la ~edinta, din totalul de 11 consilieri in functie,

HOT ARAREA nr.2 privind aprobarea ordinii de zl,
2

Domnul secretar general. inainte de a se trece la discutarea punctelor de pe
ordinea de zi prezinta consilierilor cvorumul necesar votarii fiecarei hotarari. in parte.
conform art.139 din aUG 57/2019 privind Codul administrativ.
Consilierii, iau cunostinta de acest aspect in vederea respectarii cvorumului
stabilit de legislatia in vigoare si prezentat de catre secretarul general.
in continuare se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.
Punctul2
Proiect de hotarare privind aprobarea valldarll Dispozitiei nr.4/04.01.2021 a primarului
comunei Socodor privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul2020 a sectiunii
de dezvoltare, In suma de 2.620.080,55 lei din excedentul anilor precedenti al bugetului local,
tlnand cont ca punctul 1 inscris pe ordinea de zi a fost aprobat prin adoptarea Hotararii nr.1.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezlnta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat cu nr.185/22.01.2021, lntocmit de catre doamna llie~i Brigitta Claudia, inspector
de specialitate In cadrul Compartimentului Financiar-contabll, impozite ~i taxe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor.
Se prezinta pentru validare Dispozitia nr.4 din 04.01.2021 a Primarului comunei
Socodor privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2020 a sectiunii de
dezvoltare, In surna de 2.620.080,55 lei din excedentul anilor precedenti al bugetului local.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit In acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedlntele comisiei, raportul comisiei de
specialitate nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan
Ramona, presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza
favorabil proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele
comisiei.
Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clarltlcari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clariticar' ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte dlscutli se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acesta propunere care se aprobacu 11 voturi

"pentru", toti cei 11 consilieri prezentl la !?edin~, din totalul de 11 consilieri in functle,
flind astfel adoptata:
HOTARAREA nr.3 privind aprobarea valldarli Dispozitiei nr.4/04.01.2021 a primarului
comunei Socodor privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2020 a
sectlunll de dezvoltare, in suma de 2.620.080,55 lei din excedentul anilor precedentl al
bugetului local.
Punctu/3
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economlcl pentru obiectivul
de lnvestitie .Construire locuinte pentru tineri destinate lnchirierii P+2E+E3 retras, comuna
Socodor, judetul Arad".
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
Inregistrat la Primaria Comunei Socodor sub nr.188 din 22.01.2021 intocmit de catre domnul
Crlsan Gheorghe, secretar general comuna Socodor.
Se solicita aprobarea indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de mvestitie
.Construlre locuinte pentru tineri destinate Inchirierii P+2E+E3 retras, comuna Socodor,
judetul Arad", avand prevazute cheltuieli totale In surna de 6.288.195,94 lei, din care TVA in
suma de 961.539.62 lei. Cheltuielile prevazute in cadrul devizului general cu finantare de la
ANL sunt In surna de 5.415.922,96 lei din care TVA in surna de 823.266,65 lei jar din buget~v.
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local sunt prevazute cheltuieli in surna de 872.272,98 lei, din care TVA in surna de
138.272,97 lei. Blocul de locuinte lnsurneaza 18 unita1i locative, din care 2 apartament cu a
camera, 14 apartamente cu doua camere 9i 2 apartamente cu 3 camere. Lucrarile de racord
la reteaua de canalizare rnenajera, bransarnentul la reteaua de apa, bransamentul la reteaua
de dlstribuna a gazelor naturale 9i bransarnentul la reteaua de distributie a energiei electrice
vor fi flnantate din bugetullocal al comunei Socodor. Tot din bugetullocal se va realiza
racordarea la reteaua de iluminat stradal, amenajarea locurilor de parcare 9i a drumului de
acces la locurile de parcare, sistematizarea pe verticala terenului (containere de depozitare
gunoi menajer 9; selectiv, aleea de acces In bloc si in jurul acestuia 9i 7nierbare zona verde)
se vor flnanta din bugetullocal al comunei Socodor.
Se prezinta proiectul de hotarare Tntocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, pregedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crlsan Ramona,
pregedintele comisiei 9i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, pregedintele comisiei.
Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt §i alte observatil sau daca mai sunt
solicitate claritlcarl pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clarificari si nici alte propuneri.
Nefiind alte discutti se Tncheie acest punct.
Presedlntele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11

voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezentl la .edinta, din totalul de 11 consilieri in
funejle, fiind astfel adoptata:
HOT ARAREA nr.4 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de lnvestitie "Construire loculnte pentru tineri destinate inchirierii P+2E+El
retras, comuna Socodor, judetul Arad".
Punctul4
Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarli excedentului bugetar al anului 2020 in
anu12021.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
Tnregistrat la Primaria Comunei Socodor sub nr.191 din 22.01.2021 7ntocmit de catre
doamna lIie9i Brigitta Claudia, inspector de specialitate in cadrul Compartimentului Financiarcontabil, impozite 9i taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor.
Excedentul bugetului local al anilor precedenti in suma de 4.036.890,05 lei este
propus pentru finantarea cheltuielilor cuprinse la sectiunea de dezvaltare a bugetului local
pe tot parcursul anului 2021 si pentru acoperirea eventualelor goluri de casa care ar putea
apare in exercitiul financiar curent la sectiunea de functionare. Disponibilul de 13.762,15 lei
al bugetului creditelor interne va fi utilizat in anul 2021 pentru asigurarea pre-flnantarf
proiectului cu finantare nerambursabila .Modernizare strazi in com una Socodor, judetul
Arad" , proiect flnantat prin P.N.D.R. 2014-2020. Se prezinta lista cu proiectele finantate din
excedent in cursul anului 2021 .
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit tn acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, pregedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avlzeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei si raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.
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Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clarificari ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se Inchele acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de notarare care se aproba cu 11
voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezenti la ~edinti, din totalul de 11 consilieri in

functie, fiind astfel adoptata:
HOT ARAREA nr. 5 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2020in
anu12021.
Punctu/5
Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarti excedentului bugetar al Serviciului Apa Canal Socodor al anului 2020, in anul 2021.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Prirnaria Comunei Socodor sub nr.194 din 22.01.2021 intocmit de catre
doamna TTlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate in cadrul Compartimentului
financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Socodor. Suma de 27.254,98lei, rezultata ca excedent la 31.12.2020 al executiei bugetului
Serviciului Apa - Canal Socodor, se reporteaza in anul 2021 aceeasi destinatie. Suma va fi
utilizata pentru ftnantarea cheltuielilor de la sectiunea de functionare ~i dupa caz, la
sectiunea de dezvoltare.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, In caHtate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil preiectul de hotarare de catre deamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei si raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, pre!?edintele comisiei.
Doamna presedinte consults plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clarlficari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clanficari !?inici alte propuneri.
Nefiind alte discutit se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vat acest proiect de hotarare care se aproba cu 11
voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezentl la ~edinti, din totalul de 11 consilieri in

functie, fiind astfel adoptata:
HOTARAREA nr. 6 privind aprobarea utilizirii excedentului bugetar al Serviciului
Api· Canal Socodor din anul 2020 cu aceeasi
, destinatie
, in anul 2021.
Punctu/6
Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului UAT
Secodor la 31.12.2020.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de cafre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Prima ria Comunei Socodor sub nr.197 din 22.01.2021 intocmit de doamna Ilie~i
Brigitta Claudia, inspector de specialitate in cadrul Compartimentului Financiar-contabil,
impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socedor.
Se prezinta, de catre domnul Crisan Gheorghe, procesul-verbal nr.1 07/12.01.2021 al
Comisiei de inventariere privind rezultatele finale ale inventarierii patrimoniului comunei
Secodor la data de 31.12.2020.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
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Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.t , care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de cafre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei si raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.
Doarnna presedinte consulta plenul daca rnai sunt ~i alte observajii sau daca rnai sunt
solicitate clarificarl pentru proiectul de hotarare.
Nu rnai sunt alte clarlflcarl ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se Incheie acest punct.
Presedlntele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11

voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezentl la ~edinta, din totalul de 11 consilieri in
functie, fiind astfel adoptata:
HOT ARAREA nr.7 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei
Socodor la data de 31.12.2020.
Punctul7
Proiect de notarare privind aprobarea executiei bugetare la 31 decembrie 2020.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Primaria Comunei Socodor sub nr.200 din 22.01.2021 intocmit de catre
doarnna llie~i Brigitta Claudia, inspector de specialitate in cadrul Compartirnentului financiarcontabil, irnpozite ~itaxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor,
raportul nr.200/a/22.01.2021 privind executia bugetului creditelor interne la 31.12.2020,
raportul nr.200/b/22.01.2021 privind executla bugetului veniturilor proprii sl subventii la
31.12.2020 a Serviciului Apa - Canal ~i raportul nr.200/c/22.01.2021 privind executia la data
de 31.12.2020 a Club Sportiv Socodor.
Se prezlnta, de catre domnul secretar Crisan Gheorghe, detaliat, veniturile incasate si
plalile efectuate In perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, pe sectiuni de functionare, respectiv
sectiunea de functionare !?isectiunea de dezvoltare, conform executiei intocmite de catre
Trezoreria Chisineu-Cris Se prezinta veniturile incasate si platile efectuate in perioada
01.01.2020-31.12.2020
aferente bugetului creditelor interne, executia pentru anul 2020 a
Serviciului Apa - Canal Socodor !?iexecutia pentru anul 2020 a Club Sportiv Socodor.
rezultatului inventarierii patrirnoniului UAT Socodor la 31.12.2020.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit In acest sens de catre dornnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avlzeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintete comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintete comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre dornnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.
Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt si alte observatii sau daca rnai sunt
sollcitate clarificari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clarificar! si nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se lncheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11

voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezenti la ~edinta, din totalul de 11 consilieri in
functle, fiind astfel adoptata:
HOT ARAREA nr.B privind aprobarea contului de executie bugetara la 31 decembrie
2020.
PunctulB
Proiect de hotarare privind aprobarea raportului pentru semestru II 2020, privind
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activitatea aslstentilor personali ai persoanelor cu handicap gray, angajati Tncadrul Prirnariei
Socodor.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezlnta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Prlmaria Comunei Socodor sub nr.203 din 22.01.2021 intocmit de catre
doamna Pantea Nicoleta, inspector de specialitate in cadrul Compartimentului de aststenta
sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor.
Se prezinta, de catre domnul secretar Crisan Gheorghe, lista cu asistentii persona Ii ai
persoanelor cu handicap ~i lista cu persoanele care beneficiaza de lndemnizatie, sumele
alocate ~i achitate Tn cursul anului 2020 pentru plata cheltuielilor de personal, pentru plata
concediilor ~i a altor forme de sprijin pentru persoanele cu handicap.
executiei bugetare la 31 decembrie 2020.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, In calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei si raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.
Doamna presedinte consults plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare.
Nu mal sunt alte clarificari ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutli se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11

voturi "pentru", totl cei 11 consilieri prezenti la ,edinta, din totalul de 11consilieri in
functle, fUnd astfel adoptata:
HOT ARAREA nr.9 privind aprobarea raportului pe semestrul II 2020 privind
activitatea aslstentllor personali ai persoanelor cu handicap angajati in cadrul
Primarlei Socodor.
Punctu/9
Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de analiza a activitatii SVSU Socodor
pentru semestrulll 2020.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Prima ria Comunei Socodor sub nr.1 08 din 12.01.2021 intocmit de catre domnul
Botoc Catalin Adrian, inspector de specialitate in cadrul in Compartimentului SVSU Socodor.
Sunt prezentate masurile intreprinse in semestrul II al anului 2020 pentru prevenirea
incendiilor. Se prezinta 0 llsta cu dotarile necesare pentru buna functionare a SVSU Socodor,
respectiv costume de protectie pentru membrii voluntari din cadrul SVSU ~i alte obiecte de
inventar specifice activltatli de prevenire ~i stingere a incendiilor ~i/sau tnlaturarea pagubelor
prod use de lnundatii. Se prezinta un raport detaliat cu privire la prevenirea ~i combaterea
pandemiei de Covid-19 ~i un raport cu privire la prevenirea ~i combaterea pestei porcine
africane.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedlntele comisiei, raportul comlslel de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Mar/us, presedintele comisiel.
Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatit sau daca mal sunt
7
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solicitate clarificarl pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clarlflcarl ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedlntele de !?edinta supune la vot acest proiect de notarare care se aproba cu 11
voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezentl la ~edinta, din totalul de 11 consilieri in

functie, fiind astfel adoptata:
HOT ARAREA nr.10 privind aprobarea raportului de analiza a activititii S.V.S.U.
Socodor pe semestrul II al anului 2020.
Punctul10
Proiect de hotarare privind aprobarea retelei ~colare pentru anul 9colar 2021-2022.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Prima ria Comunei Socodor sub nr.206 din 22.01.2021 intocmit de catre domnul
Crisan Gheorghe, secretar general. Se prezinta avizul conform nr.2246/58/22.12.2020 emis
de Inspectoratul 9coJar Judetean Arad cu privire la reteaua scolara de la nivelul UAT comuna
Socodor. Domnul primar prezinta, pe scurt, stadiul lucrarilor pentru obiectivul de investitie
.Construire scoala cu clasele I-VIII, comuna Socodor, judetul Arad", cu termen de finalizare
de 31 august 2021.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezlnta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintsle comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedlntele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.
Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt !?ialte observatii sau daca mai sunt
solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clarificari ~i nici alte propunerL
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinla supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11
voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezentl la ~edinta, din totalul de 11 consilieri in

functle, fiind astfel adoptata:
HOTARAREA nr.11 privind aprobarea retelei scolare din anul §colar 2021-2022.
Punctul11
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile socia Ie
pentru anu12021.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezlnta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Primaria Comunei Socodor sub nr.231 din 22.01.2021 intocmit de catre doamna
Pantea Nicoleta, inspector in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor. Sunt prezentate principalele
activitati sociale prevazute in cadrul planului care vor fi intreprinse in cursul anului 2021. Au
fost prezentate si estirnarile din punct de vedere financiar pentru plata serviciilor sociale,
sume care vor fi propuse pentru includerea In bugetul pentru anul 2021.
Se prezinta proiectuJ de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedlntele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedlntele comisiei.
8
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Doamna presedmte consulta plenul daca mai sunt §i alte observant sau daca mai sunt
solicitate ctariflcart pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clariflcart ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incneie acest punct.
Presedintele de §edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11
voturi "pentru", t01i cei 11 consilieri prezenti la ,edinta, din totalul de 11 consilieri in
functle, fiind astfel adoptata:

HOTARAREA nr.12 privind aprobarea Planului anual de actiunl privind serviciile
sociale administrate

,i finantate din bugetul local pentru anul 2021.

Punctul12
Project de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Consiliului Local Socodor
aferenta anului 2021, la bugetul Asociatiel de Dezvoltare lntercornunitara Sistem Integrat de
Gestionare a Deseurilor Judetul Arad.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Primaria Comunei Socodor sub nr.209 din 22.01.2021 intocmit de catre
doamna lIie~i Brigitta Claudia, inspector de specialitate In cadrul Compartimentului financiarcontabil, impozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor.
Se sotlclta aprobarea platii cotizatiei Consiliului Local Socodor aferenta anului 2021, la
bugetul Asociatiel de Dezvoltare lntercornunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor
Judetul Arad In surna de 4.526 lei ~i imputernicirea domnului Heinzl Carol Marcel,
reprezentant al comunei Socodor, care sa aprobe pentru anu12021, in Adunarea Generala a
Asoclatllor din cadrul Asoclatiel de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare
a Deseurilor Judetul Arad proiectul bugetului de venituri ~i cheltuieli al Asoclatiel.
Se prezinta proiectul de hotarare tntocmit In acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportuJ comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabiJ proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedlntele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Mure~an Adrian Marius, presedintele comisiei.
Doamna presedinte consults plenul daca mai sunt §i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clarificarl ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele de §edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11
voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezentl la ,edinta, din totalul de 11 consilieri in
functle, fiind astfel adoptata:

HOTARAREA nr.13 privind aprobarea platii cotlzatlel Comunei Socodor pe anul2021
la bugetul Asociatiei de Oezvoltare Intercomunitara
Oe§eurilor Judetul Arad.

Sistem Integrat de Gestionare a

Punctul13
Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Consiliului Local Socodor
aferenta anului 2021, la bugetul Asociatlei Grup de Actiune Locala .Micro-Reqiunea Vailor
Crtsurilor Alb ~i Negru".
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Prima ria Comunei Socodor sub nr.212 din 22.01.2021 intocmit de catre doamna
llie~i Brigitta Claudia, inspector de specialitate in cadrul Compartimentului financiar-contabil,
impozite ~i taxe din cadrul aparatulul de specialitate al primarului comunei Socodor.
Se solicita aprobarea platii cotizatlel Consiliului Local Socodor aferenta anului 2021, la
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bugetulla bugetul Asociatiei Grup de Actiune Locala "Micro - Regiunea Vailor Crisuriior Alb ~i
Negru" in suma de 5.000 lei. Sunt prezentate cateva beneficii aduse de catre Asociatia Grup
de Actiune Locala "Micro - Regiunea Vailor Crisurilor Alb ~i Negru" atat Prirnariei Socodor cat
~i al cetatenilor din comuna Socodor care au accesat proiecte cu finantare nerarnbursabila
prin PNDR 2007-2013 ~i PNDR 2014-2020.
Se prezlnta proiectul de hotarare lntocrnit In acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.t, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Mure~an Adrian Marius, presedmtele comisiei.
Doamna presedinte consulta plenul daca mal sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clariticari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clarifican ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutil se lncheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11

.

voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezenti la ~edinta, din totalul de 11consilieri in
functle, fiind astfel adoptata:
HOTARAREA nr.14 privind aprobarea plalii cotizatiei Comunei Socodor pe anul 2021
la bugetul Asoclatlel Grup de Actiune Locala " Micro - Regiunea Vailor Cri~urilor Alb ~i
Negru".
Punctul14
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
.Modernizare centura ocolitoare a comunei Socodor ~i racord cu strazile 27, 29,10 sl 46,
com una Socodor, judetu] Arad".
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Prirnaria Comunei Socodor sub nr.215 din 22.01.2021 Intocmit de catre domnul
Heinzl Carol Marcel, referent in cadrul Compartimentului urbanism ~i de catre doamna Iliesi
Brigitta Claudia, inspector de specialitate In cadrul Compartimentului financiar-contabil,
impozite ~i taxe din cadruJ aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor .
Se solicita aprobarea indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de lnvestitie
.Moderntzare centura ocolitoare a comunei Socodor si racord cu strazile 27, 29,10 si 46,
comuna Socodor, judetul Arad", avand prevazute cheltuieli totale in surna de 4.378.246 lei,
cu TVA indus. Traseul proiectat al centurii se mentine peste traseul drumului asfaltat existent
care se afla in stare de degradare ~i este In lungime de 3,060 km, iar racordurile cu strazile
27, 29,10 ~i 46 este in lungime de 0,780 km. Prin realizarea investitiel se face legatura intre
ON 79A - DC 118 Socodor - Padurea Socodor ~i DA 6, fiind astfel dirijata circulafia pentru
mijloacele de transport marfa ~i utilajele agricole pe acest tronson de drum special amenajat ,
fiind astfellimitata circulatia acestora in intravilanul localitatii. Pentru finantare, vor fi alocate
sume de la bugetul local, de la bugetul de stat prin CNI si se vor face demersuri in vederea
obtlnerii ~i de fonduri nerambursabile prin exercitiul financiar 2021-2027.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

.
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Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt ~ialte observatii sau daca rna; sunt
solicitate clarificar! pentru proiectul de hotarare.
Nu rna; sunt alte clariflcarl sl nici alte propuneri.
Nefiind alte dlscutii se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11
voturi "pentru", to~i cei 11 consilieri prezentl la ~edinti, din totalul de 11 consilieri in
functie, fUnd astfel adoptata:

HOT ARAREA nr.1S privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

pentru
obiectivul de investltie "Modernizare centura ocolitoare a comunei Socodor ~i racord
cu strazile 27, 29,10
46, com una Socodor, judelul Arad".
Punctul15
Project de hotarare privind aprobarea aprobarea Notei Conceptuale ~i a Temei de
Proiectare pentru obiectivul .Reablhtare si dotare sediu de prirnarie tn comuna Socodor,
judetul Arad.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Prima ria Comunei Socodor sub nr.218 din 22.01.2021 intocmit de catre domnul
Heinzl Carol Marcel, referent in cadrul Compartimentului urbanism ~i de catre doamna llie~i
Brigitta Claudia, inspector de speclalitate in cadrul Compartimentului financiar-contabil,
impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor .
Se prezlnta adresa nr.16465/04.11.2020 emisa de Compania Nationala de lnvestith
privind includerea Tn lista sinteza a obiectivului de investitii .Reabilitare ~i dotare sediu
prlrnarie in comuna Socodor, judetul Arad.
Sunt prezentate nota conceptuala ~i tema de proiectare a obiectivului de investitie,
respectiv Tn locul magaziei dinspre strada, pe 0 suprafata de 15 m spre strada principala si
25 m strada laterala sa construim noul sediu al prirnariei. Constructia propusa este de tip
D+P+E, unde la demisol am dori sa amenajarn un adapost civil, garaje, arhiva, 0 magazie ~i
un atelier pentru personaluJ administrativ, Japarter sa arnenajam un hoi acces din care sa se
comunice cu biroul de impozite sl taxe, biroul agricol, biroul de aslstenta sociala, biroul
urbanism ~i casierie, grupuri sanitare inclusiv pentru persoane cu handicap ~i 0 sala de
evenlmentetcasatorii), iar la etaj birou primar, viceprimar, secretar, administrator public,
contabilitate, sala de sedinte a consiliului local, sala pentru luat masa ~igrupuri sanitare.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit Tn acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de speeialitate nr.1, care avizeaza favorabif proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedlntele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisieL
Doamna presedinte consults plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solieitate clariflcari pentru proiectul de hotarare,
Nu mai sunt alte clarificari si niei alte propuneri.
Nefiind alte discutii se Tncheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11
voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezentl la ~edinti, din totalul de 11 consilieri in
functie, fHnd astfel adoptata:

,i

HOTARAREA nr.16 privind aprobarea Notei Conceptuale ~i a Temei de proiectare
pentru obiectivul de lnvestltle "Reabilitare ~i dotare sediu de prlmarle in com una
Socodor, [udetu] Arad",
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Punctul16
Proiect de hotarare cu privire la desemnarea a doi consilieri locali care sa faca parte
din echipa de evaluare a perforrnantelor profesionale individuale ale secretarului general al
unitatii administrativ-teritoriale.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
Inregistrat la Prirnaria Comunei Socodor sub nr.221 din 22.01.2021Intocmit de catre domnul
cnsan Gheorghe, secretar general al comunei Socodor.
Domnul primar, propune desemnarea domnului consilier Unc Dimitrie ~i a domnului
consilier Nadaban Stelian Traian sa faca parte din comisia de evaluare a performantelor
profesionale individuale ale secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale comuna
Socodor pentru perioada 2020-2024.
Se prezlnta proiectul de hotarare intocmit In acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, In calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei si raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
prolectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.
Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte propuneri, observatii sau
daca mai sunt solicitate clariflcarl pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clariflcarl ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutl! se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11
voturi "pentru", toli eei 11 eonsilieri prezentl la !ledinp., din totalul de 11 eonsilieri in
funetie, flind astfel adoptata:

HorARAREA

nr.17 privind desemnarea domnului eonsilier Unc Dimitrie si
, a
domnului consilier Nadaban Stelian Traian sa faea parte din comisia de evaluare a
performantelor
profesionale individuale ale secretarului general al unitalii
administrativ-teritoriale
eomuna Socodor pentru perioada 2020-2024.

Punctul17
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai
proiectului .Alirnentare cu gaze naturale In comunele Socodor, Graniceri ~i Pilu, judetul
Arad".
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportut de specialitate
i'nregistrat la Primaria Comunei Socodor sub nr.224 din 22.01.2021 intocmit de catre domnul
Crlsan Gheorghe, secretar general.
Se solicita aprobarea indicatorii tehnico-economici actuallzati ai proiectului, actualizare
rezultata tn urrna la solicitarea de clariflcari prirnita de la AMPOIM, lnreqlstrata cu nr.56281
18.01.2021, prin care se solicita refacerea bugetului prin includerea TVA ca ~i cheltuiala
neeliqlbila. Astfel, valoarea neeliqibila din cadrul proiectului este de 8.814.081,76 lei,
reprezentand TVA aferent proiectului. Sunt prezentate avantajele derularil proiectului chiar ~i
cu alocarea sumelor pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile de catre domnul Crisan
Gheorghe.
Se prezinta proiectul de hotarare tntocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
,
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan
Ramona,
,
12

presedlntele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate m.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.
Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate ctarificari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clarificari ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11
voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezenf la ,edinp, din totalul de 11 consilieri in
functle, fllnd astfel adoptata:

,i

HOT ARAREA nr.18 privind aprobarea instrumentarii
naturale in comunele Socodor,

Graniceri

Punctul18

proiectului
Pilu, judetul Arad".

"Alimentare

cu gaze

Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedlntelui de sedinta pentru urmatoarele
3luni.
Se da cuvantut domnului secretar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Primaria Comunei Socodor sub nr.241122.01.20211ntocmit de domnul Crisan
Gheorghe - secretar general comuna Socodor.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit In acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate m.3, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.
Se propune de catre domnul consHier Unc Dimitrie ca domnul consilier Hanza Remus
Ovidiu sa fie ales presedinte de sedinta pentru urrnatoarele trei luni.
Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte propuneri, observatii sau
daca mai sunt solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte ctariflcari ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte dlscutil se incheie acest punct.
Presedlntele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11
voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezenf la ,edinp, din totalul de 11 consllierl in
functie, fiind astfel adoptata:

HOT ARAREA nr.19 privind alegerea domnului consilier Hanza Remus Ovidiu
presedlnte

de ,edinp

pentru urmatoarete

3 luni.

Diverse.
Doamna presedlnte tntreaba consilierii daca, pe langa punctele discutate doresc sa
prezinte alte probleme legate de comuna Socodor.
Domnul secretar intervine ~i roaga membrii consiliului local sa informeze cetatenii
despre inregistrarea sistematica a terenurilor amplasate in extravilanul comunei Socodor,
lucrari derularea prin Programul national de cadastru ~i carte funciara.
Nemaifiind alte probleme, presedintele de sedinta, doamna Cri,an Ramona declara
inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local Socodor ~j Ie multumeste tuturor pentru
participarea la sedinta.
PRE~EDINTE DE ~EDINTA
CONSILIER

.

Clli1RAMONA
\'~--

-

./
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Nr. Inreglstrare: 539 din 19 februarie 2021

PROCES

VERBAL

incheiat astazi 19 februarie 2021.
Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor

§i

Crisan

Gheorghe secretar al primariei Socodor, la data de mai sus, am
procedat in conformitate cu prevederile art.138 alin.(17)

din

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, la
afisarea la panoul de afise] al pnmarie: ~i pe pagina de internet
www.socodor.rola

sectiunea .Procese verbale de sedinta' a
,

,

l

procesului verbal de la sedinta ordinara anterioaraDrept pentru care am incheiat
conform prevederilor legale.-

J

prezentul proces verbal

COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 02573.';8100,'
Fax. +40257358 112; e-mail: socodoK@_gmai/.colII,primaria@Socodor.ro;
Web: www.socodor.ro

Nr.447/1S.02.2021
.... A

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea continutulu] Procesului-verbal al ~edinteiordinare a
Consiliului Local Socodor din data de 29 ianuarie 2021
Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad, CIF 3519330, intrunit
iN $EDINTA ORDINAR.A LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2021
Avand In vedere,
- Procesul verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local Socodor din data de
29.01.2021;
- prevederile

art. 138 alin.(15), alin.(16) ~i alin.(17) din Ordonanta de Urgenta a

Guvernului nr.57j2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art.139 alin.(!) ~iart.196 alin.(1) lit. a) din ordonanta de Urgenta
a Guvernului nr.57j2019 privind Codul administrativ,

HOTARA$TE:
Art.l: Se aproba contlnutul Procesului-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local
Socodor, judetul Arad, din data de 29 ianuarie 2020, conform anexei care face
parte integranta din prezenta hotarare,

Art.2: Prezenta hotarare se cornunlca la:
-Instltutia Prefectulul-Judetul Arad, Serviciul Juridic ~i Contencios Administrativ.

Initiatorul

proiectului

de hotarare,

Avizat,

Secretar General,

CONSILIULLOCALSOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.l, Cod Postal: 31 7305,jude/u/ Arad, Tel.: +4 0257358 JOO;
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Comisia pentru programe de dezvoltare economlco-sociala,
buget-finante,
administrarea domeniului public ~i privat al comunei , agricuJtura, gospodarie
com una la, proteetia mediului, servicii ~i comert
AVIZUL
Nr. 20 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr.447/15.02.2021
privind aprobarea contlnutului
Procesului-verbal
al sedintei ordinare din data de 29 ianuarie 2021

. .

Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea continutului Procesuluiverbal al sedinte! ordinare din data de 29 ianuarie 2021,
in temeiul prevederiJor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modiflcarile si cornpletarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b} din Regulamentul de organizare sl
functionare a consiliului local,
t

Comisia pentru programe de dezvoltare

economico-sociala.

buqet-finante,

administrarea domeniului public ~i privat al comunei , aqricultura, gospodarie cornunala,
protectia mediului, servicii ~i cornert, nr.1 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta
urmatorut aviz:

Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

447/15.02.2021 privind aprobarea continutului Procesului-verbal al sedintei ordinare din
data de 29 ianuarie 2021, cu ...-...lfara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se reqasesc In anexa care
face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei

CONSILIULLOCALSOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,. com una Socodor, 1Ir.1, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358112;
e-mail: socodOl@gmail.com,primaria@Socodor.ro;
Web: www.socodor.ro

Comisia

pentru invita-mant,

sanatete, cultura, protectia soclala, activitati
de agrement

sportive ~i

AVIZUL
Nr. 20 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr.447/15.02.2021 privind aprobarea continutulul Procesului-verbal
al sedintei
,
, ordinare din data de 29 ianuarie 2021

Avand In vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea continutului Procesuluiverbal al sedintei
,
, ordinare din data de 29 ianuarie 2021,
In temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modlflcarlle si completarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare 9i
functionare a consiliului local,

Comisia pentru tnvatamant, sanatate, cultura, protectia sociala, activitati sportive ~i
de agrement, nr.2 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta urmatorul aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil
447/15.02.2021

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

privind aprobarea continutului Procesului-verbal al sedlntei ordinare din

data de 29 ianuarie 2021, cu ...-.. .Ifara amendamente.
Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care
face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.
Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarutui comisiei, In termenut
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,. comuna Socodor, IIr.1, Cod Postal: 317305, judetul Arad, Tel.: +4 0257358 100,'
Fax. +40257358112;
e-mail: socodot@Kmail.com,primaria@Socodor.ro,·
Web: www.socodor.ro

Comisia pentru adminlstratie publica locala, juridica, apararea ordinii
publice, a drepturilor cetatenllcr

pentru P.H.C.L

,i

lini,tii

AVIZUL
Nr. 20 din 25 februarie 2021
nr.447/15.02.2021
privind aprobarea contlnutulul Procesulul-verbal
al sedintei, ordinare din data de 29 ianuarie 2021

.

Avand Tnvedere Proiectul de hotarare privind aprobarea continutului Procesuluiverbal al sedintei
,
, ordinare din data de 29 ianuarie 2021,
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodificarile si cornpletarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin, (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~j
functionare
a consiliului local,
,

Comisia pentru admlnlstratle publica Iocala, juridica, apararea ordinii ~i linistii
publice, a drepturilor cetatenilor, nr.3 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopts
urmatorul aviz:

Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefav(lrabil

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

447/15.02.2021 privind aprobarea continutului Procesului-verbal

al sedintei ordinare din

data de 29 ianuarie 2021, cu ...-...Ifara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatlue membrilor comisiei se reqasesc In anexa care
face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazul la prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se cornunica prin griJa secretarulul comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.

CONSILIULLOCALSOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 31 7305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100,Fax. +40257358112; e-mail: socoliot@gmail.com,primarw@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

HOTARAREA nr.21 din 26.02.2021
privind aprobarea Ordinii de zi a ~edin~eiordinare din data de 26.02.2021

CONSILIUL LOCALAL COMUNEI SOCODOR
iNTRUNIT iN $EDINTA ORDINARA DIN DATA DE 26 FEBRUARIE 2021
Luand act de Ordinea de zi cuprlnsa in Dlspozltla primarului de convocare a §edintei nurnarul
20/19.02.2021;
- prevederile art. 135 alin. (1), alin.(2), alin.(3), alin(4), alin.(7) ~i alin.(8) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin.(1) ~i art.196 alin.(l) lit.a) din ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Votul exprimat de catre cei 10 consilieri prezentl la §edinta, din cei 11 In funcpe, din
care ton cei 10 consilieri prezentl au votat IIpentru",
HOTARA$TE:
l.Proiect de hotarare privind aprobarea contlnutului Procesului-verbal al sedmtet ordinare din
data de 29 ianuarie 2021;
Inutstor protect: primar Jura loan Dimttrte:

2.Proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind starea economlca, soclala ~i de
mediu a comunei Socodor pentru anul 2020;

Irutistor proect:

primar Jura loan Dimitrie;

3.Proiect de hotarare privind aprobarea rapoartelor consilierilor ~i a viceprimarului pentru anul
2020;
Inltleto« protect: primar Jura loan Dimitrie;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de masun pentru gospodarirea,
salubrizarea ~iinfrumusetarea comunei Socodor pentru anul 2021;
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;

5.Proiect de hotarare privind aprobarea modlttcarltor in cadrul contractului de finantare al
proiectului cu titlulllEco trans system - transport transfrontalier ecologic in zona Socodor Ketegyhaza";
Initiator protect: ptimsr Jura loan Dimitrie;

6.Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotlzatlel Consiliului Local Socodor aferenta
anului 2021, la bugetul Asooatlel Comunelor din Romania (ACOR);
Initiator protect: primar Jura loan Dimitrie;

7.Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului de Iluminat Public din comuna
Socodor, judetul Arad;
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;

8.Proiect de hotarare privind aprobarea DALI "Cre~erea perforrnantel energetice a blocului
1

de loculnte din comuna Socodor nr.331, judetul Arad";
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
9.Proiect de hotarare privind transmiterea terenului inscris in CF 304305 sococor, in suprafata
de 3.540 mp, in folosinta gratuita a Agentiei Nationale pentru Locuinte pe durata executlel
lnvestitlel IfConstruirea de loculnte pentru tineri destinate lnchirierii in comuna socooor,
judetul Arad";
Initiator protect: primar Jura loan Dimitrie;
10.Proiect de hotarare privind aprobarea rezillerf contractului de inchiriere incheiat intre
Comuna Socodor sl SC Ac de Cojoc Atelier SRL;
Initiator proiect: primer Jura loan Dimitrie;
11 .lntreoart ~i lnterpelarl.
12.Diverse.

Art.
Art.
Art,
Art.

din Ordonarua de urgent. a Guvemului nr. 5711019 privind Codul adrninistrativ, cu rnodificarile si completarile ulterioare:
139 alin. (1): "In exercitarea atributiilor CC ii revin, consiliullocal
adopta hOlarari, cu majoritate absoluta sau sirnpla, dupa caz,
exceptie de 13prevederile alin, (I), hotararile privind dobandirea sau instrainarca dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de eonsiliullocal cu majoritatea
definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilieriJor locali in functie."
197 alin. (2): "Hotaranleconsiliului
local se comunica primarului."
197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hOIAranie consiliului local al comunei prefectului in eel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii HeL.
197 alin. (4): "HotArarile C.L.Socodor se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei."
199 alin. (I): "Comunicarea hotararilor C.L.Socodor cu caracter individual catre persoaneJe carora Ii se adreseaza se face in eel mult 5 zile de la data comunicani oficiale catre

Art. 198 alin. (1): "HotAranle C.L.Socodor
Art, J99 alin.
C.L.Socodor

cu caracter normativ devin obligatorii de Ia data aducerii lor la cunostinta publica."
cu caracter individual
..
de la data comunicArii entre

2

carora li se adreseaza."

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358112; e-mail: socodor@glllail.com, primaria@socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Numar de inregistrare: 615 din 26 februarie 2021

PROCES VERBAL
fncheiat astazi 26 februarie 2021 cu ocazia ~edintei ordinare a Consiliului Local al
Comunei Socodor, judetul Arad.
$edinta consiliului local a fost convocate prin Dispozitia primarului nr.20 din data de
19 februarie 2021 .
$edinta incepe la ora fixata in convocator - ora 1400 l?i se desfa~oara in sala de

.

. Din totalul de 11 consilieri in functie,

sedinta a Consiliului Local Socodor.

sunt prezenti ~i participa la ~edinta 10
consilieri, dupa cum urmeaza: Crisan Ramona, Igna loan, Hanza Remus Ovidiu, Unc
Dimitrie, Palcu Raul, Teorean Claudiu Dan, Tapes Dimitrie loan, Mol Danut, Muresan Adrian
Marius si
, Nadaban Stelian Traian.
Teorean loan Cornel este absent, fiind in concediu medical.
Prezenta consilierilor in nurnar de 10, asiqura cvorumul necesar desfasurarii sedintei
~i decizia de a adopta hotararl valide conform prevederilor art.137 din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ.
La l?edinta participa de drept domnul primar Jura loan Dimitrie l?i secretar Crisan
Gheorghe.
Invitati la sedinta sunt doamna TIlmaciu Nela-Daniela, domnul Botoc Catalin Adrian si
domnul Pascutiu Gheorghe Florin, anqajati ai Prlmariei Socodor.
Din com una nu participa cetateni.
D-nul secretar, constatand prezenta majorttatii consilierilor la sedinta, dupa apelul
nominal, declara sedlnta de consiliu local statutara.
Secretarul general prezinta consilierilor locali Procesul-verbal al sedintei ordinare din
data de 29 ianuarie 2021 ~i solicita consilierilor sa prezinte, in vederea consemnarii,
eventualele discutii pe marginea lui.
Secretarul general al UAT lntreaba membrii consiliului daca, in urma studierii l?i a
prezentarii Procesului-verbal de la sedinta ordinara din 29.01.2021, sunt dlscutli pe marginea
acestuia.
Nefiind dlscutii cu referire la continutul procesului-verbal de la sedinta ordlnara din 29
ianuarie 2021,
Se adopta astfel:
,

t

t

,

t

HOT ARAREA nr.20 privind aprobarea Procesului-verbal de la ~edinta ordlnara din 29
ianuarie 2021, in unanimitate de voturi (10 consilieri prezenti la ~edinta din totalul de
11 consilieri).

In

continuare
conslliertlor

presedlntele de ~edinta, domnul Hanza Remus Ovidiu, prezlnta

ORDINEA DE ZI

dupa cum urmeaza:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea contlnutului Procesului-verbal al sedlntei
ordinare din data de 29 ianuarie 2021 ;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind starea economics, sociala ~i

de mediu a comunei Socodor pentru anu12020;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea rapoartelor consilierilor si a viceprimarului
pentru anul 2020;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de rnasuri pentru gospodarirea,
salubrizarea ~i lnfrumusetarea comunei Socodor pentru anul 2021;
5.Proiect de hotarare privind aprobarea rnodificarilor in cadrul contractului de finantare
al proiectului cu titlul .Eco trans system - transport transfrontalier ecologic in zona SocodorKetegyhaza";
6.Proiect de hotarare privind aprobarea plalii cotizatiei Consiliului Local Socodor
aferenta anului 2021, la bugetul Asociatiei Comunelor din Romania (ACOR);
7.Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului de lIuminat Public din
comuna Socodor, judetul Arad;
a.proiect de hotarare privind aprobarea DALI .Cresterea performantei energetice a
blocului de loculnte din comuna Socodor nr.331 , judetul Arad";
9.Proiect de hotarare privind transmiterea terenului lnscris in CF 304305 Socodor, in
supratata de 3.540 mp, in folosinta gratuita a Agentiei Nationals pentru l.ocuinte pe durata
executiel investitiei .Construirea de locuinte pentru tineri destinate inchirierii In comuna
Socodor, judetul Arad";
10.Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere tncheiat
intre Comuna Socodor si SC Ac de Cojoc Atelier SRL;
t t.Intrebari ~i interpelari.
12.Diverse.
Domnul presedinte consulta plenul ~itntreaba daca mal sunt ~i alte propuneri pentru
completarea ordinii de zi.
Nu mal sunt alte propuneri.
Nemaifiind alte propuneri va sup un spre aprobare ordinea de zi a sedlnte] ordinare.
Nu sunt obiectli ~i se aproba in unanimitate , cu 10 voturi "pentru", toti cei 10

consilieri prezenti la ~edinta, din totalul de 11 consilieri in functle,
HOTARAREA nr.21 privind aprobarea ordinii de zi.
Domnul secretar general, inainte de a se trece la discutarea punctelor de pe
ordinea de zi prezinta consilierilor cvorumul necesar votarii fiecarei hotarari, in parte,
conform art.139 din aUG 57/2019 privind Codul administrativ.
Consilierii, iau cunostin~ de acest aspect in vederea respectarii cvorumului
stabilit de legislatia in vigoare !li prezentat de catre secretarul general.
in continuare se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.
Punctul2
Proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind starea econornica, sociala ~i
de mediu a comunei Socodor pentru anul 2020, tinand cont ca punctul 11nscris pe ordinea
de zi a fost aprobat prin adoptarea Hotararil nr.20.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat cu nr.459/15.02.2021,
tntocrnit de catre domnul Crisan Gheorghe, secretar
general.
Se prezinta de catre domnul primar raportul privind starea econornica, sociala ~i de
mediu a comunei Socodor pentru anul 2020.
Se prezinta proiectul de hotarare lntocrnit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, In calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de
2

specialitate nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan
Ramona, presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza
favorabil proiectuJ de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele
comisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca mal sunt §oj alte observatii sau daca mal sunt
solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clariflcari 9i nlcl alte propuneri.
Nefiind alte discutii se Incheie acest punct.
Presedintele de §Oedintasupune la vot acesta propunere care se aproba cu 10 voturi
upentru toti, cei 10 consilieri prezenti, la sedinta,
.,
, din totalul de 11 consilieri in functie,
,
filnd astfel adoptata:
U
,

HOT ARAREA nr. 22 privind aprobarea raportului privind starea economica, soclala
~i de mediu a comunei Socodor pentru anul 2020.
Punctu/3
Proiect de hotarare privind aprobarea rapoartelor consilierilor ~i a viceprimarului pentru
anu12020.
Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
1nregistrat la Prirnaria Comunei Socodor sub nr.461 din 15.02.2021 intocmit de catre domnul
Crlsan Gheorghe, secretar general.
Se prezinta de catre fiecare consilier local raportul de activitate pentru anul 2020.
Raportul de activitate al domnului Teorean loan Cornel- viceprimar ~i raportul de activitate al
domnului Sacara Doru loan, consilier local in mandatul trecut, sunt prezentat de catre
domnul Crlsan Gheorghe.
Se prezinta proiectul de hotarare 1ntocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.t, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei si raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca mal sunt §Oi alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare.
Nu mal sunt alte clarificari ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 10
voturi "pentru", toti cei 10 consilieri prezenti la ~edinta, din totalul de 11 consilieri in
functle, fllnd astfel adoptata:

HOT ARAREA nr. 23 privind aprobarea rapoartelor consilierilor ~i a viceprimarului
pentru anul 2020.
Punctu/4
Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de rnasuri pentru gospodarirea,
salubrizarea ~i tnfrurnusetarea comunei Socodor pentru anu12021.
Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Primaria Comunei Socodor sub nr.465 din 15.02.2021 intocmit de catre domnul
Crlsan Gheorghe, secretar generaL Se prezinta in detaliu programul de masuri pentru
qospodarirea, salubrizarea si tnfrumusetarea comunei Socodor pentru anul 2021.
Se prezinta proiectul de hotarare intoemit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
,
3

Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei si raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observant sau daca mai sunt
solicitate ctariflcari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clarificari si nici alte propuneri.
Nefiind alte dlscutii se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 10
voturi "pentru", toti cei 10 consilieri prezenf la ,edinta, din totalul de 11 consilieri in
functle, fiind astfel adoptata:

HOT ARAREA nr. 24 privind aprobarea Programului de mas uri pentru gospodarirea,
salubrizarea !iii lnfrumusetarea
comunei Socodor pentru anul 2021.

..-----..,

Punctu/5
Proiect de hotarare privind aprobarea modificartlor in cadrul contractu lui de flnantare
al proiectului cu titlul .Eco trans system - transport transfrontalier ecologic in zona SocodorKetegyhaza" .
Se da cuvantut domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Prirnaria Comunei Socodor sub nr.473 din 16.02.2021 intocmit de catre doamna
Iliesi Brigitta Claudia, inspector de specialitate in cadrul Compartimentului financiar-contabil,
impozite l?itaxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor l?ide
catre domnul Crisan Gheorghe, secretar general.
in urma realocarii bugetare lntre parteneri, suma nerarnbursabila aferenta proiectului
.,Eco trans system - transport transfrontalier ecologic in zona Socodor - Ketegyhaza",
conform contractului de flnantare se majoreaza pentru Comuna Socodor cu 88.729,68 euro
l?iva fi de 984.472,68 euro, din care 836.801,78 euro finantare FEDR, suma de 127.981,45
euro cofinantare de la bugetul de stat si contributla proprie a beneficiarului de 19.689,45
euro. Contributia proprie in proiect a comunei Socodor este de 19.689,45 euro l?i reprezinta
cofinantarea de 2% din valoarea eligibila a proiectului, surna alocata din bugetul local.
Dupa finalizarea tuturor achlzltiuor se propune achizitionarea de utilaje l?iechipamente cu
ajutorul carora sa se lntretina curatenia pe tronsoanele de piste pentru biciclisti.
Se prezinta proiectul de hotarare tntccrnit In acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, In calitate de initiator.
,
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedlntele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei l?i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, prel?edintele comisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clarificari ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutil se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 10
voturi "pentru", toti cei 10 consilieri prezenti la ,edinta, din totalul de 11 consilieri in
functle, fiind astfel adoptata:

HOT ARAREA nr. 25 privind aprobarea modificarilor
flnantare

al proiectului

in cadrul contractului

cu titlul "Eco trans system - transport
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transfrontalier

de
ecologic

in zona Socodor ~Ketegyhaza".
Punctul6
Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Consiliului Local Socodor
aferenta anului 2021, la bugetul Asociatiei Comunelor din Romania (ACOR).
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Prirnaria Comunei Socodor sub nr.479 din 17.02.2021 intocmit de doamna lIie~i
Brigitta Claudia, inspector in cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite si taxe din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor. Se solicita aprobarea pla1ii
cotizatiei Consiliului Local Socodor aferenta anului 2021 in cuantum de 1.150 lei, la bugetul
Asoclatiei Comunelor din Romania.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.
Domnul presedinte consults plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clarlficari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clarificari ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte dlscutli se incheie acest punct.
Presedintele de sedinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 10
voturi "pentru", toti cei 10 consilieri prezentl la ,edinta, din totalul de 11 consilieri in

functle, fiind astfel adoptata:
HOT ARAREA nr. 26 privind aprobarea platii cotizatlel Comunei Socodor pe anul
2021 la bugetul Asoclatlel Comunelor din Romania (ACOR).
Punctul7
Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului de lIuminat Public din
comuna Socodor, judetul Arad.
Se da cuvantui domnului secretar general. Se prezinta de catre acesta raportul de
specialitate inregistrat la Primaria Comunei Socodor sub nr.518 din 19.02.2021 intocmit de
domnul Crlsan Gheorghe, secretar general.
Se prezinta de catre domnul primar, Studiul de oportunitate privind stabilirea
rnodalitatll de gestiune a serviciului de iluminat public in comuna Socodor, Regulamentul
serviciului de iluminat public al comunei Socodor ~i a indicatorilor minimi de performanta,
Caietul de sarcini pentru serviciului de iluminat public al comunei Socodor si modelul
contractului-cadrul de delegare a gestiunii serviciului de lluminat public din comuna Socodor.
Se propune "gestiunea delegata" ca forma de gestiune a serviciului de iluminat public din
com una Socodor, pentru 0 perioada de 5 ani.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1 , care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clarifican pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clarificari si nici alte propuneri.
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Nefiind alte discutll se Inchele acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 10

voturi "pentru", toti cei 10 consilieri prezenti la ,edinta, din totalul de 11 consilieri in
functie, fiind astfel adoptata:
HOT ARAREA nr.27 privind aprobarea infiintarii Serviciului de iluminat public in
comuna Socodor, judetul Arad.
Punctu/8
Proiect de hotarare privind aprobarea DALI .Cresterea performantei energetice a
blocului de locuinte din comuna Socodor nr.331 , judetul Arad".
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
Tnregistrat la Prirnaria Comunei Socodor sub nr.521 din 19.02.2021 intocmit de domnul
Crisan Gheorghe, secretar general ~i doamna lIie~i Brigitta Claudia, inspector tn cadrul
Compartimentului financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Socodor.
Se prezinta de catre domnul primar, indicatorii tehnici-economici la faza de proiectare
DALI pentru obiectivul de investltie .Cresterea perforrnantei energetice a blocului de locuinte
din comuna Socodor nr.331, judetul Arad" intocmit In conformitate cu prevederile HG
nr.907/2016, investitie care va fi finantata 60% din alocatii de la bugetul de stat, in limita
fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice ~i Administratiei si/sau Fonduri Europene ~i 40% din fond uri aprobate anual cu
aceasta destinatie in bugetullocal al comunei Socodor si/sau din alte surse legal constituite,
precum ~i din fondul de reparatil al asociatiei de proprietari ~i/sau din alte surse legal
constituite. Din totalul devizului general de 386.190,70 lei, suma de 216.363,42 lei de la
bugetul de stat, suma de 97.706,14 lei de la bugetul local ~i suma de 72.121,14 lei din partea
Asociatiei de proprietari.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de speciaJitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate ctarificari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clariflcari ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 10
voturi "pentru", totl cei 10 consilieri prezenti la ,edinta, din totalul de 11 consilieri in

functie, fiind astfel adoptata:
HOT ARAREA nr.28 privind aprobarea Documentatiel de Avizare a Lucrarilor de
lnterventie ,i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cre,terea
psrformantei energetice a blocului de loculnte din comuna Socodor nr.331, judetul
Arad".
Punctu/9
Proiect de hotarare privind transmiterea terenului inscris in CF 304305 Socodor, in
suprafata de 3.540 mp, in folosinta gratuita a Agentiei Nationale pentru l.ocuinte pe durata
executiei investitiei .Construirea de locuinte pentru tineri destinate Inchirlerf in comuna
Socodor, judetul Arad".
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
6

Inregistrat la Prirnaria Comunei Socodor sub nr.524 din 19.02.2021Intocmit de domnul
Crlsan Gheorghe, secretar general !?idoamna llie!?i Brigitla Claudia, inspector in cadrul
Compartimentului financiar-contabil, impozite !?itaxe din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Socodor.
Se soticita de catre domnul primar aprobarea transmiterii in foloslnta gratuita catre
Aqentia Nationala pentru Locuinte (ANL) a terenului destinat programului .Construire locuinte
pentru tineri in vederea inchirierii" in suprafata de 3.540 m, situat In localitatea Socodor
nr.66, inscris In CF.304305 Socodor, nr. topografic 304305, aflat in proprietatea privata a
comunei Socodor, pe perioada realizarii lnvestitiei. Predarea-primirea terenului se va face pe
baza de proces-verbal de predare primire, intre Comuna Socodor !?iAqentia Nationala pentru
l.ocuinte. Comuna Socodor va realiza, prin alocarea de sume de la bugetullocal, utilitatile si
dotarlle tehnico-edilitare aferente pentru asigurarea condltiilor de locuit, pe terenul in
suprafata de 3.540 m, situat in localitatea Socodor nr.66, inscris in CF.304305 Socodor, nr.
topografic 304305, aflat in proprietatea privata a comunei Socodor, teren pe care se vor
construi locuintele pentru tineri destinate inchirierii. Se solicita mandatarea Primarului
comunei Socodor, domnul Jura loan Dimitrie, pentru tochelerea st semnarea contractului
privind transmiterea terenului in folosinta gratuita !?ia procesului verbal de predare-primire a
terenului, care se vor incheia intre Comuna Socodor si Aqentta Nationala pentru Locuinte.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
,
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei !?i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clariticari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clarificari sl niei alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele de sedinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 10

voturi "pentru", toti cei 10 consilieri prezentl la ~edinta, din totalul de 11 consilieri in
functie, fHnd astfel adoptata:
HOT ARAREA nr.29 privind transmiterea in folosinta gratuita catre Agentia Nationala
pentru Loculnte (ANL) a terenului destinat programului "Construire Ioculnte pentru
tineri in vederea inchirierii" in suprafata de 3.540 m, situat in localitatea Socodor nr.66,
inscris in CF.304305Socodor, nr. topografic 304305.
Punctul10
Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere incheiat intre
Com una Socodor !?iSC Ac de Cojoc Atelier SRL.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
1nregistrat la Primaria Comunei Socodor sub nr.528 din 19.02.2021 intocmit de domnul
Pascutiu Gheorghe Florin, inspector in cadrul Compartimentului finaneiar-contabil, impozite !?i
taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor.
Se solicita incetarea inainte de termen, prin acordul partilor, a contractului de
inchiriere nr. 3560/28.12.2018, incheiat intre Comuna Socodor !?iSC Ac de Cojoc Atelier
SRL. Contractul de inchiriere lnceteaza cu data de 01 martie 2021.Titularul contractului de
inchiriere are obligatia de a achita debitele pentru imobilul inchiriat, datorate pana la
incetarea contractului de inchiriere, respectiv pana la data de 01 martie 2021.
Se prezinta proiectul de hotarare 1ntocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
7

loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~ialte observatii sau daca mai sunt
solicitate clariticari pentru proiectul de hotarare,
Nu mai sunt alte clarificari ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 10
voturi "pentru", toti cei 10 consilieri prezenti la ~edinta, din totalul de 11 consilieri in
functie, fiind astfel adoptata:

HOT ARAREA nr. 30 privind rezilierea contractului
Comuna Socodor si SC Ac de Cojoc Atelier SRL.

de inchiriere

incheiat

intre

lntrebari si interpeiari.
Domnul presedinte:
Domnilor consilieri, va rog, daca, aveti tntrebari, interpelari pentru personalul angajat.
Nu sunt lntrebari din partea consilierilor locali.

Diverse.
Domnul presedinte lntreaba consilierii daca, pe langa punctele discutate doresc sa
prezinte alte probleme legate de com una Socodor.
Nemaifiind alte probleme, preseointele de ~edinta, domnul Hanza Remus Ovidiu
declara Tnchise lucrarile ~edintei ordinare a Consiliului Local Socodor si Ie multurneste tuturor
pentru participarea la sedinta.
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Nr. inregistrare: 616 din 26 februarie 2021

PROCES

VERBAL

Tncheiat astazi 26 februarie 2021 .
Noi Jura loan Dirnitrie, primarul comunei Socodor §i Crisan
Gheorghe, secretar al prtmariei Socodor, la data de rnai sus am
procedat in conformitate cu prevederile art.138 alin. (17)
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019

din

privind Codul Administrativ, la

afisarea pe panoul de afise] al prirnariei sl pe pagina de internet

www.socodor.ro a .Procesului

Verbal" de la sedinta ordinara, a

Consiliului local Socodor din data de 26 februarie 2021.
Drept pentru care am incheiat

prezentul proces verbal

conform prevederilor legale.-
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Nr.528 din 19 februarie 2021
....

"

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Ordinii de zi a ~edinteiordinare din data de 26.02.2021

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR
iNTRUNIT iN $EDINJA ORDINARA DIN DATA DE 26 FEBRUARIE 2021
Luand act de Ordinea de zi cuprinsa in Dispozltla primarului de convocare a ~edintei nurnarul
20/19.02.2021;
- prevederile art. 135 alin. (1), alin.(2), alin.(3), alin(4), alin.(7) sl alin.(8) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin.(l) ~i art. 196 alin.(l) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Votul exprimat de catre cei 10 consilieri prezenti la ~edinta, din cei 11 in functie, din
care toti cei 10 consilieri prezentl au votat "pentru",

HOTARA$TE:
l.Proiect de hotarare privind aprobarea contlnutului Procesului-verbal al sedlntel ordinare din
data de 29 ianuarie 2021;
ln~tiator proiect: primer Jura loan Dimitrie;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind starea economka, sociala sl de mediu
a comunei Socodor pentru anul 2020;
ln~tiator protect: primer Jura loan Dimltrte:
3.Proiect de hotarare privind aprobarea rapoartelor consilierilor $i a viceprimarului pentru anul
2020;
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de masurt pentru gospodarirea,
salubrizarea sl lnfrumusetarea comunei Socodor pentru anul 2021;
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
5.Proiect de hotarare privind aprobarea rnodlttcanlor in cadrul contractului de flnantare al
proiectului cu titlul "Eco trans system - transport transfrontalier ecologic in zona Socodor Ketegyhaza" ;
ln~tiator proiect: primer Jura loan Dimitrie;
6.Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotlzatlel Consiliului Local Socodor aferenta anului
2021, la bugetul Asodatlei Comunelor din Romania (ACOR);
Initiator proiect: primer Jura loan Dimitrie;
7.Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului de Iluminat Public din com una
Socodor, judetul Arad;
Initiator proiect: primer Jura Joan Dimitrie;
8.Proiect de hotarare privind aprobarea DALI "Cre$terea pertormantel energetice a blocului
1

59

de locuinte din comuna Socodor nr.331, judetul Arad";

Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
9.Proiect de hotarare privind transmiterea terenului inserts in CF 304305 Socodor, in suprafata
de 3.540 mp, in folosinta gratuita a Agentiei Natlonale pentru Loculnte pe durata executlei
investltlel .Construirea de locuinte pentru tineri destinate Inchirierii in comuna Socodor, judetul
Arad'" ,

Initiator protect: primar Jura loan Dimitrie;
10,Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere incheiat intre
Comuna Seceder ~i SC Ac de Cejoc Atelier SRL;

ln~tiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
i i.Intrebart ~i lnterpelari.
12. Diverse.

SLCRET.A.R
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Comisia pentru programe de dezvoltare economlco-soctala, buget-finante,
administrarea domeniului public ~i privat al comunei , agricultura, gospodarie
comunala, protectia mediului, servicii ~i comert
AVIZUL

Nr.30 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L.nr.528/19.02.2021privind aprobarea ordinii de zi a ~edintei ordinare
Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei
ordinare,
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu moditicarile si completarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit b) din Regulamentul de organizare sl
functionare a consiliului local,

Comisia pentru programe de dezvoltare

econornico-sociala,

buqet-finante,

administrarea domeniului public ~j privat al comunei , aqricultura, gospodarie cornunala,
protectia mediului, servicii ~i corner], nr.1 din cadrul Conslliului Local Socodor, adopts
urmatorul aviz:

Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil

proiectul de hotarare a conslliului local nr,

528/19.02.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare, cu ...- ...lfara

amendamente.
Art. 2. - Amendamentele

si observatiile membrilor comisiei se reqasesc in anexa care

face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,judeJul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358112;
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Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectia soclala, activitiiti sportive ~i
de agrement

AVIZUL
Nr.30 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L.nr.S28/19.02.2021 privind aprobarea ordinii de zi a !?edin1eiordinare

Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei
ordinare,
In temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgen1a a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarlle si cornpletarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~i
functionare a consiliului local,

Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectia sociala, activitati sportive ~i
de agrement, nr.2 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta urmatorul aviz:

Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefa'iorabil

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

528/19.02.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedlntel ordinare, cu ...-.. .Ifara

amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile rnernbrilor comisiei se regasesc in anexa care
face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.

Go
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Comisia

pentru admlnistratie publica locala, juridica, apararea ordinii ~i lini~tii
publice, a drepturilor cetatenllor

AVIZUL
Nr.30 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L.nr.528/19.02.2021 privind aprobarea ordinii de zl a sedlntei

ordinare

Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei
ordinare,
Tntemeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodificarile si cornpletarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alln, (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~i
functionare
a consiliului local,
,

Comisia pentru adrnlnistraue publica locala, [urldlca, apararea ordinii ~i lini~tii
publice, a drepturilor cetatenilor, nr.3 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta
urmatorul aviz:

Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

528/19.02.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare, cu ...- ...lfara
amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatille membrilor comisiei se reqasesc Tnanexa care
face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
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HOTARAREA
Nr.22

din 26 februarie 2021
privind aprobarea raportului privind starea economica, soclala ~ide mediu a
comunei Socodor pentru anul 2020
Consiliul Local al Comunei Socodor, lude~ulArad, CIF 3519330, intrunit
IN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2021
Avand in vedere:
- referatul

de aprobare

al primarului

Comunei

Socodor,

initiator

al proiectului

de hotarare,

nr.

458/15.02.2021;
- referatul de specialitate al secretarului comunei Socodor, Inregistrat cu nr.459/15.02.2021;
- avizele comisiilor de speclahtate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor;
- raportul primarului privind starea econornlca, soclala ~i de mediu;
- prevederile art.lSS alin (3) lit.a) ~i ale art.22S alin.(3) din O.U.G.S7/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile §i cornpletarlle ulterioare,
Votul "pentru" a 10 consilieri din cei 11 in functie,
"pentru",

tiind Indeplinita

O.U,G. nr.57/20l9
In temeiul

conditia de majoritate

din care totl cei 10 consilieri au votat

slmpla, ceruta de prevederile art.139 alin.(l)

din

privind Codul administrativ.
art.l39

alin.(l)

~i art. 196, alin.1,

lit. a) din O.U.G. nr.57/2019

privind

Codul

administrativ, cu modiflcarlle ~i completartle ulterioare,

HOTARA$TE
Art.l Se aproba raportul primarului comunei Socodor privind starea econornlca, sodala §i de
mediu a comunei Socodor pentru anul 2020 ~i propuneri cu privire la activitatea admlnlstratlel
locale In anul 2021, potrivit

publice

anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare se comunlca prin intermediul secretarului Comunei Socodor, In
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor, se duce la cunostinta publica prin afisare la
sediul prirnariei §i pe pagina de internet www.socodor.ro

si se cornunica cu lnstitutla Prefectului-

Judetul Arad, Serviciul Juridic §i Contencios Administrativ.

PRE
H~

I TE DE SEDINTA,

EMUS OVIDIU

\

SECRETAR GENERAL UAT,

CRI$

GHE

PROCEDURI

OBLIGATORII

ULTERIOARE

Nr. Cit.

AOOPTARll

CONSIUULUI

LOCAL NR. 22126.02.2021.'

Data ZZfLUAN

efectuate

Operatinni

o

HOTARARII

)

1

Adoptarea

botararii')

2

Comunicarea

s-a flicut cu majoritate X simplil

Sernnatura per~
sponsabile sa
efec~eze prl].!:' ura

2
0

absoluta

0

\. ><K I /B Y'

2610212021

calificatai

26/0212021

catre primar')

3

Comunicarea catre prefectul judetului')

4

Aducerea ta cunostinta publica4)+')

09/03/2021

5

Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual')+')

,. .1.. .1

..

6

Hotararea devine obligatorie'') sau produce efecte juridice"), dupa caz

.. .1 1

.

09/03/2021

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvemului nT. 5;:/.2019 privind Codul administrativ, cu modifieiirile si completarile ulterioare:
') Alt. 139 alin. (1): .. In exercitarea atributiilor Co ii revin, consiliullocal adopta hotarari, eu rnajoritate absoluta sau simpla, dupa Cal.
(2) Prin excep[ie de la prevederile alin. (I), hotilnirile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliullocal cu majoritatea
ca lificata definita la art. 5 lit. dd), de doua trcimi din nurnarul consilierilor locali in functie."
2) Art. 197 alin. (2): "Hotararile consiliului local se comunica primarului."
J) Art. 197 alin. (I), adaptat: Secretarul general al comunei cornunica hotararile consiliului local al eomunei prefectului in eel mult 10 zile Iucratoare de la data adoptarii HCL.
4) Art. 197 alin. (4): "Hotarfuile C.L.Socodor 50 aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei."
5) Art. 199 alin. (I): "Comunicarea botararilor C.L.Socodor cu caracter individual catre persoanele carora Ii 50 adreseaza se face in eel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre
prefect."
6) Art. 198 alin. (I): "Hotararile C.L.Socodor eu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor 1acunostinta publica."
') Art. 199 a1in. (2): ,,Hotararile C.L.Socodor cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora Ii 50 adreseaza."
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Anexa la HCL 22 din 26.02.2021

Raport
privind starea economica, socials ~i de mediu
a comunei SOCODOR pe anul2020

Intreaga activitate a Consiliului Local si a Primariei Comunei Socodor s-a desfasurat in anul
2020, pentru rezolvarea atributiilor fiecarui compartiment in parte, pentru finalizarea proiectelor
demarate pentru perioada de finantare 2014-2020 si pentru atragerea de noi fonduri nerambursabile
pentru anii vii tori.
In luna septembrie 2020 au avut loc alegerile locale, in urma carora au fost alesi consilierii
locali pentru mandatul 2020-2024.
In vederea informarii cetatenilor, primarul comunei Socodor prezinta activitatea
compartimentelor si serviciilor publice din subordine si a tuturor structurilor administrative locale. De
asemenea, vor fi enumerate, in cele ce urmeaza, cele mai importante lucrari de investitii, reparatii,
modemizari, realizate in anul care a trecut in localitatea Socodor.
In anul 2020, ca si in anii precedenti, am fost foarte atent la ceea ce priveste transparenta
cheltuirii banilor publici, buna gospodarire ~i cheltuirea chibzuita a fondurilor de la bugetul local.
Consider ca administratia locala este in slujba cetatenilor si nu invers. Tocmai de aceea sustin ca este
necesar ca, anual, sa prezint tuturor cetatenilor activitatea pe care am intreprins-o in cursul anului care
tocmai a trecut.
De asemenea, ii rog pe toti cei interesati sa se adreseze Primariei Socodor pentru a veni cu
sugestii, propuneri de proiecte si lucrari necesare a se desfasura In anul in curs, sa participe la toate
sedintele consiliului local, deoarece locuitorii comunei sunt cei care stiu eel mai bine care sunt
necesitatile comunitatii,
In prima etapa a elaborarii acestui raport s-au utilizat normele metodologice ale Legii
544/2001, respectandu-se strict de catre institutia noastra principiile transparentei decizionale,
liberului acces la informatiile publice si a respectului fata de cetatenii comunei. La baza elaborarii
acestui raport au stat hotararile Consiliului Local, Dispozitiile emise de Primar ~i Ordinele Prefectului
Judetului Arad.
M-am straduit si consider ca am reusit sa realizez impunerea unei analize realiste a modului in
care au fost cheltuiti banii publici in anul 2020 in scopul infaptuirii obiectivelor asumate de Primaria
si Consiliul Local al Comunei Socodor.
Nu pot omite faptul ca am fi dorit sa realizam mai multe obiective, insa, din cauza unor factori
interni si externi, uneori independent de vointa noastra, am fost nevoiti sa reprogramam realizarea
acestora pentru anul acesta.
Cu toate greutatile intampinate, salariatii primariei impreuna cu Consiliul Local, printr-o buna
colaborare, am reusit sa realizam 0 serie de obiective social - economice si edilitar - gospodaresti.
Aceasta colaborare intre executivul primariei si Consiliul Local a cunoscut diverse forme, plecand de
la sedintele de consiliu si la contacte directe cu consilierii (anchete sociale, vizitarea unor objective
economice $i sociale, comisii mixte de receptie a unor lucrari de constructie), fiecare din ele vizand
gasirea unor solutii comune de rezolvare a problemelor economico - sociale, in spiritul1egii.
Pentru transpunerea in practica a Hotararilor Consiliului Local, primarul comunei a emis
dispozitii pe domenii de activitate.

SINTEZA REALIZARILOR

DIN ANUL 2020, PE DOMENII DE ACTIVIT ATE

Domeniul social
Conform datelor preluate de la statistica, populatia cu domiciliul stabil a comunei Socodor la
data de 01.01.2020 este de 2268 persoane. Densitatea populatiei era de 20,78 loci km patrat.
Pe raza comunei exista 8 agenti economici care au ca obiect de activitate cornert ~i alimentatie
publica, 10 societati comerciale din domeniul agricol, 2 societati cu prestari servicii, 1 agent
economic panificatie, 1 agent economic comert cu cereale si 1 agent pentru prelucrarea lemnului.
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 ASISTENT A SOCIALA
Serviciile sociale cuprind un ansamblu complex de masuri realizate pentru a raspunde
nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea depasirii unor situatii de dificultate ,
pentru sustinerea autonomiei ~i protectiei persoanei, prevenirea marginalizarii sociale si promovarea
incluziunii sociale .
Pe parcursul anului 2020 au beneficiat de sustinere urmatoarele categorii sociale beneficiari:
s-au inregistrat 30 de dosare de venit minim garantat existente In plata la sfarsitul anului
2020, un numar de 4 dosare vmg au avut cuantumul modificat pentru care s-a dispus prin dispozitie
modificarea; 7 dosare au fost incetate din plata pentru care s-a dispus dispozitie de incetare; nu am
avut dosare suspendate pentru care s-a dispus dispozitie de suspendare de cuantum si au fost aprobate
un numar de 13 dosare de vrng cazuri noi. La sfarsitul lunii decembrie 2020 s-au aflat in plata un
numar de 43 de dosare.
s-au efectuat un numar de 250 de anchete sociale la domiciliul solicitantilor in vederea
verificarii situatie actuale a dosarelor existente in plata.
s-au intocmit fisele de calcul pentru dosare de ajutor social existente in plata si in cazul
modificarilor intervenite in cursul anului;
s-a stabilit numarul de ore ce trebuie prestate de persoana apta in cazul persoanei singure sau
de una din persoanele apte de munca in cazul familiilor beneficiare;
s-a verificat daca au fost prestate orelor stabilite prin intocmirea fisei de prezenta;
s-a verificat mentinerea conditiilor de acordare a dreptului 1a ajutor social prin intocmire
anchetelor sociale 1a 6 luni sau ori de cate ori este nevoie;
s-a intocmit lunar anexele VMG privind acordarea platii ajutorului social si au fost depuse la
AJPIS Arad la data prograrnata;
s-a intocmit lunar borderoul primarului privind persoanele apte de munca ~i s-a depus lunar la
ITM, AJPIS si AJOFM;
s-a intocmit planul de lucrarii ~iactiuni de interes local pentru anu1 2020;
au fost inregistrate ~iverificate si s-a dispus modificarea, suspendarea, incetarea, dupa caz,
conform legislatie in vigoare pentru un nurnar de 25 de dosare de alocatie de sustinere;
s-a intocmit si transmis lunar anexele la AJPIS Arad pentru aprobare cazurilor noi,
modificari, suspendari ~iplati .
s-au Inregistrat, certificat si transmis in vederea punerii in plata un numar de 23 de dosare de
alocatie de stat pentru copii;
s-au inregistrat, certificat si transmis in vederea punerii in plata un numar de 20 dosare de
indemnizatie crestere copil pana la 2 ani si 7 dosare pentru stimulentul de insertie;
s-au inregistrat si aprobat un numar de 1dosare ajutoare de inmormantare;
s-au inregistrat un numar de 3 cereri si s-a acordat un singur ajutor de urgenta;
s-au inregistrat si acordat ajutoare de incalzire a locuintei pentru un numar de 43 dosare,
persoane beneficiare de ajutor social;
s-au inregistrat, verificat si aprobat un numar de 10 dosare de ajutor de incalzire a locuintei eu
lemne;
s-au intocmit si transmis lunar la AJPIS Arad anexele si situatiile centralizatoare privind
aprobarea sumelor pentru AIL-2020;
s-au intocmit si transmis la AJPIS Arad un numar de 26 de cereri privind modificari de
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reprezentant legal, reluari, transferuri alocatie de stat din alt judet, modificare modalitate plata
alocatie de stat pentru copii;
s-au inregistrat si transmis pentru aprobare la DGASPC Arad un numar de 24 de dosare
pentru incadrarea in grad de handicap, caz nou sau reevaluare;
s-au intocmit un numar de 24 de anchete sociale pentru incadrarea in grad de handicap;
s-au intocmit si depus la DGASPC Arad un numar de 24 de dosare pentru stabilire drepturi
persoane cu handicap grad: gray, accentuat si mediu;
s-au intocmit un numar de 10 anchete sociale pentru asistentii personali ~i indernnizatie de
insotitor in vederea obtinerii de la DGASPC Arad a cererii ~i avizului de acordare drepturi pentru
persoana cu handicap gray cu asistent personal;
s-au monitorizat cele 4 cazuri pentru copii aflati in plasament familial;
s-au intocmit planuri de servicii pentru copilul cu nevoi speciale - pentru un numar de 5 copii;
s-au intocmit anchete sociale pentru un numar de 12 de cazuri cu copii aflati cu masura de
protectie speciala a plasamentului la familie sau institutionalizati;
s-au intocmit anchete sociale pentru Judecatoria Chisineu Cris (3 anchete) cu copii, pentru
exercitarea autoritatii parintesti si stabilire domiciliuI minor si pentru delegarea autoritatii parintesti,
pentru Postul de Politie ~i Parchet nu au fost solicitari in anul 2020.
s-au intocmit anchete sociale pentru DGASPC Arad pentru cazuri de abuz si neglijenta ~i
marne minore, nu au fost cazuri .
s-au Intocmit situatii privind acordarea produselor de igiena in cadrul POAD 2019-2021, s-a
distribuit efectiv persoanelor beneficiare si s-a comunicat cu MFE in aceasta privinta si cu Institutia
Prefectului Judetului Arad. Pentru un numar de 158 de beneficiari au fost distribuite produse de
igiena in trei transe si produse alimentare 0 singura transa;
- s-a intocmit un numar de 74 de proiecte de dispozitie privind prestatiile sociale: VMG,
ASF, AIL, privind acordare, modificare, suspend are, reluare ~iincetare drepturi.
la data de 31. 12.2020 am avut 12 cazuri privind situatia copiilor cu parintii plecati la munca In
strainatate.
stimulente educationale acordate pentru copiii din familie defavorizate, sub forma de tichete
sociale, la un numar mediu de 6 persoane.
s-a participat la intruniri de consiliere si notiuni legislative organizate de AJPIS si DGASPC
Arad;
s-au intocmit un numar de 65 beneficiari pentru acordarea tichetului educational pe suport
electronic si situatiile aferente lunare;
s-au intocmit situatii si distribuit un numar de 37 tichete de masa calda;
s-au distribuit un numar de 297 de beneficiari masti de protectie pentru prevenirea raspandirii
Covid 19;
alte activitati diverse privind asistenta si protectia socials;
Servicii locale
Principalele servicii locale de care a beneficiat populatia comunei sunt:
prestari servicii pentru agricultura, efectuate de agentii economici specializati In domeniu;
alimentatie publica realizata de societatile comerciale autorizate de pe raza comunei;
pasunatul animalelor, acest serviciu fiind furnizat de Consiliul Local prin pasunea care
Apartine domeniului privat al C.L. Socodor;
serviciul public de distribuire a apei potabile, acesta fiind realizat de C.L. Socodor prin
reteaua de distributie a apei potabile, fiecare gospodarie fiind racordata la reteaua de apa;
canalizare menajera, pe teritoriul comunei existand doua statii de epurare a apelor uzate,
statii de pompare a apelor uzate si retea de conducte subterane, fiecare gospodarie fiind racordata la
reteaua de canalizare;
depozitarea gunoiului de grajd menajer la platforma special amenajata la fiecare
gospodarie in parte.
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serviciul de asistenta medicala umaria, efectuat prin Dispensarul Medical Socodor, care
dispune de 0 arie desfasurata de 204 mp, cu un numar de 9 incaperi, din care 3 cabinete de consultatii,
punct farmaceutic, situat in incinta dispensarului uman si unulla 0 distanta de 200 m;
serviciul de asistenta sanitar veterinara - serviciu realizat pe raza comunei in sistem privat;
serviciul inchirieri local pentru reuniuni si diferite ocazii pentru populatie prin caminul
cultural;
servicii de telefonie fixa digitala in retelele Telekom si RCS-RDS;
serviciul de telefonie mobila eu aeoperire integral a in refelele Vodafone,
Telekom, RCS-RDS ~i Orange;
serviciul de televiziune prin cablu realizat de Telekom ~i RCS-RDS;
distribuirea presei si corespondentei se face prin Directia Judeteana de Posta,
Agentia Socodor ~i firmele de eurierat;
serviciul financiar realizat prin Directia Judeteana de Posta Arad - Oficiul Socodor si prin
bancomatul CEC Bank amplasat in centru comunei;

Activitatea Compartimentului Financiar-contabil, Impozite si Taxe, consta in stabilirea,
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constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, inc1usiv a dobanzilor,
majorarilor si penalitatilor de intarziere, executarea silita a creantelor bugetare, consilierea fiscal a, in
conformitate cu prevederile Codului fiscal, Codului de procedura fiscal a si a celorlalte acte normative
in materie, adopt ate de autoritatile locale.
Compartimentului Impozite si Taxe, in anul 2020, a inregistrat si eliberat un numar de:
~ 247 Certificate de atestare fiscala;
~ 1 Declaratii de impunere cladiri;
~ 37 Declaratii de impunere terenuri;
~ 89 Declaratii de impunere mijloace de transport;
~ 1374 Decizii de impunere;
~ 35 Radieri auto;
~ 26 Declaratii pentru transcrieri de proprietate;
~ 9 Cereri pentru scutiri de la plata impozitului;
);> 16 Cereri de corectari date de patrimoniu si date de identificare;
~ 0 Cereri restituiri si compensari sume necuvenite;
~ 0 Dosare reprezentand contracte de concesiune;
~ 4 Dosare reprezentand contracte de inchiriere;
);> 7 Facturi emise;
~ 43 In~tiintari dobandire mijloace transport;
);> 171 Procese-verbale de contraventie;
~ 27 Somatii si titluri executorii pentru persoane fizice;
~ 15 Somatii si titluri executorii pentru persoane juridice;
In decursul anului fiscal 2020, a fost inregistrat si debitat un numar de 74 mijloace transport
persoane fizice ~i 15 mijloace transport persoane juridice.
Au fost debitate 171 Procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor,
Numarul somatiilor insotite de titluri executorii, emise ~i expediate, a fost de 42, din care:
~ 27 pentru persoane fizice;
~ 15 pentru persoane juri dice.
Au fost debitate si prelucrate 0 dosar de concesiune si 4 contracte de inchiriere,
Pe parcursul anului 2020, au fost intocmite si expediate 124 adrese de comunicare date
contribuabili, catre institutiile solicitante (Banca, A.N.A.F., Judecatorie, Tribunal, Birou Executare
Silita, Lichidatori, Primarii, Politie).
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Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru anul 2020, se prezinta dupa cum
urmeaza:

0
Gradul de realizare al
veniturilor
Gradul de realizare al

2

3

Venituri totale incasate

14.419,02

Venituri totale program ate

18.779,00

Venituri proprii incasate

76,78%

4.469,32
96,64%

veniturilor proprii

7.592,23
enituri proprii incasate (excl.cote)

3.029,80

Gradul de autofinantare

21,01%
Venituri totale incasate

14.419,02

Executia cheltuielilor de functionare pentru anul 2020 este in suma de 3.275.756,06 lei, inregistrand
un excedent pe sectiunea de functionare de 2.517.234,84 lei.
Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 11.246.212,24 lei rezultand un deficit pe
sectiunea de dezvoltare de 2.620.080,55 lei.
Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru anul 2020, se prezinta dupa
cum urmeaza:

o
Ponderea sectiunii de

2
Plati aferente sectiunii de functionare

3.275,66

Total plati

14.521,87

Plati aferente sectiunii de dezvoltare

11.246,21

Total plati

14.521,87

functionare
Ponderea sectiunii de
dezvoltare

3
22,55%

77,44%

Pentru anu1 2020 cheltuielile prevazute a se efectua si cele efectiv realizate pentru fiecare din
structurile U.A.T. Socodor, se prezinta in cele ce urmeaza:

Salarii

1.104,00

935,00

876,04

Bunuri si servicii

301,00

261,00

174,02

Active nefinanciare

665,00

620,00

381,45

10,00

1,00

0.00

2.080,00

1.826,00

1.431,51

Participare capital social
Total

Salarii

155,00

134,00

131,59

Bunuri si servicii

115,00

107,00

24,99

°

°
°

Proiecte cu finantare nerarnb
Active nefinanciare

600,00

°

900,00

Total

870,00

1.141,00

156,58

Bunuri si servicii

182,00

407,00

307,51

Asistenta sociala

5,00

5,00

2,35

Burse

20,00

27,00

25,10

Proiecte cu finantare neramb

125,00

125,00

115,32

Active nefinanciare

8.270,00

2.320,00

1.558,43

Total

8.602,00

2.884,00

2.008,71

Salarii

49,00

46,00

41,08

Bunuri si servicii

258,00

163,00

81,04

1.035,00

835,00

688,50

360,00

115,00

62,00

1.190,00

886,00

671,90

0,00

140,00

130,00

Total

2.892,00

2.185,00

1.674,52

Salarii

641,00

615,00

538,55

Ajutoare sociale

395,00

311,00

177,63

0,00

0,00

1.036,00

926,00

716,18

173,00

268,00

159,27

3.640,00

700,00

0,00

Proiecte cu finantare neramb
Alte cheltuieli
Active nefinanciare
Transferuri intre institutii

Active nefinanciare
Total

Bunuri si servicii
Proiecte cu finantare neramb
Active nefinanciare

0,00

°

8,92
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1.008,00

168,19

357,00

503,00

433,36

Proiecte eu finantare
nerambursabila

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

0,00

0,00

0,00

Total

357,00

503,00

433,36

Bunuri si servicii

218,00

451,00

88,39

Proieete eu finantare neramb

10.130,00

10.047,00

6.066,21

Active nefinaneiare

1.757,00

1.275,00

1.088,80

Rambursari eredite

670,00

670,00

666,67

12.775,00

12.443,00

7.910,07

Bunuri si servieii
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Total

ANALIZA ACTIVITATII

SPCLEP SOCODOR

PE ANUL 2020

Serviciul Public Comunitar Loca] de Evidenta a Persoanelor Socodor, si-a
tnceput activitatea la data de 1 iulie 2009. Potrivit organigramei Consiliului Local
Socodor sunt aprobate 3 posturi de executie, toate functii publice, fiind ocupate de la
inceputul functionarii ~i pana la lnceputul anului 2011, doua posturi ocupate din anul
2011 si pana In februarie 2012 ~i doua posturi ocupate din februarie 2012 ~i pana la
31.12.2020.
Din 01.01.2020 ~i pana la data de 31.12.2020, In cadrul ghiseului unie de evidenta
Socodor s-au eliberat 726 dirti de identitate, pentru diferite motive §i s-au operat 156 de
resedinte si 2 resedinte CRDS;
au fost implementate in SNIEP toate cererile pentru producerea cartilor de identitate si
cererile pentru stabilirea resedintei:
au fost implementate In SNIEP comunicarile de nastere de casatori, de divert si de
deces primite;
lunar, am intocmit situatiile atat la nivelul evidentei populatiei cat sl stare civila si le-arn
transmis;
I

lunar - am realizat introducerea indicatorilor statistici;
lunar - am realizat intccmlrea proceselor verbale de distrugere

al CI, BI, CA retrase;

trimestrial - am realizat intocmirea procesului verbal de distrugere al CI/BI/CA/CIP ale
persoanelor decedate;
au fost intocmite listele cu expirati si inrnanate lucratorilor de politie;
au fost inregistrate toate documentele primite la nivelul SPCLEP ;
am realizat solutionarea cererilor depuse la SPCLEP.

Pe linie de stare civila mentionam urmiitoarete :
Pe parcursul
- acte de nastere-I

anului 2020 s-au intocmit urmatoarele
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- acte de casatorie-14
- acte de deces-28
- acte de divort-l
- certificate de nastere eliberate-18
- certificate de casatorie eliberate-24
- certificate de deces eliberate-38
- certificate de divort-L
Au fost operate in registrele de stare civila , la exernplarul l, un numar
de 52 mentiuni care au fost trimise ulterior si la exemplarul
mentiuni au fost trimise spre operare la exemplarul 1.

II, tar un nurnar de 28

Domeniul economic, agricultura.
Suprafata agricola ocupa 10.152 ha, respectiv 91,5% din totalul teritoriului administrativ.
Folosinta dominants a terenului agricol 0 constituie arabilul. Din punct de vedere al suprafetelor
cultivate se constata cresterea celor cu grau, porumb si floarea soarelui si renuntarea la sfec1a de
zahar. Suprafetele ocupate cu cartofi s-au diminuat, iar cele eu legume, eu precadere varza, sunt
cultivate in gradinile din intravilan.
Exploatatiile agricole au inceput sa eomaseze terenurile, iar parcul de utilaje agricole sa innoit
considerabil incepand eu anul 2010.
Odata eu cultivarea cerealelor ~i datorita suprafetei mari de pasune detinuta de Comuna
Socodor, a crescut semnificativ si numarul animalelor, in special al ovinelor. Evolutia septelului este
in crestere la ovine, se mentine la porcine si pasari si este in scadere la bovine.
Industria la nivel de comuna este reprezentata de activitatea de valorifieare primara a resurselor
agricole locale, 0 fabrica de branzeturi si un agent economic care prelucreaza lemnul.
REGISTRUL AGRICOL. RAPORT DE ACTIVITATE ANUL 2020
- constatari ale calamitatilor diferitelor culturi de pe raza eomunei;
- efectuarea de referate pentru materiale la sedinte Consiliu Local;
- colaborare cu departamente din eadrul Primariei pentru solutionare a diferitelor cereri ale
petentilor.
Atributiile servieiului agricol sunt in materia aplicarii prevederilor legale privind registrul agrieol si
sunt urmatoarele:
•

completarea la zi a celor 30 registre agricole, respectiv 882 gospodarii pe anii 2020-2024;

•

raspuns la Directia Nationala de Statistica Arad asupra terenurilor si a animalelor -4;

•

raspunsuri la Directia Agricola Arad - 11 ;

• inscrierea in format electronic a peste 882 de gospodarii;
Eliberarea unui numar de 840 adeverinte, dupa cum urmeaza:
- adeverinte A.P .I.A.
210 bue
- adeverinte CaI1i de identitate
243 bue
46 bue
- adeverinte Ajutor complementar
53 buc
- adeverinte bursa si bani de lieeu
25 buc
- adeverinte persoane P.H.
41 bue
- adeverinta ajutor social
18 buc
- adeverinte pagube
- adeverinte locatie radieri AUTO
33 bue
- adeverinte sanatate
26 buc
- adeverinta pentru banea
1 bue
- adeverite Enel
58 bue
8
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- adeverinta incalzire
24 buc
- adeverinte proiecte
26 buc
- adeverinte teren in folosinta
11 buc
- certificate de producator
46 buc
- procese Verbale la certificatele de producator
46 buc
- inscrieri si radieri in si din registrul agricol localnici
47 buc
- inscrieri si radieri in S1 din registrul agricol strainas
5 bue
- deschis pozitii noi : 9 pozitii atat la localnici cat si Ia strainas,
RAPORT DE ACTIVIT ATE PE ANUL 2020 COMP ARTIMENT URBANISM
In anul 2020 au fost emise un numar de 9 certificate de urbanism ~iun numar de 9 autorizatii de
construire, fiind respectata legislatia eu privire la disciplina in constructii.
RAPORT DE ACTMTATE PE ANUL 2020 COMPARTIMENT S.V.S.U.
In cursul anului 2020 pe raza comunei Socodor nu am avut incendii. Au fost executate
controale la locatiile de interes public ale comunei si anume scoli, gradinite si biserici precum ~i la
locuintele persoanelor fizice. Au fost aduse Ia cunostinta cetatenilor, in special in perioada de seceta
reguli de prevenire a incendiilor, in cazul curatirii gradinilor si pajistilor vizand folosirea focului
deschis.
o atentie deosebita a fost acordata in aceasta perioada pentru prevenirea infectarii persoanelor cu
virusul COVID-19. Au fost luate masurile care se impun, prin adoptarea unui set de masuri de
eombatere a virusului, masuri care au fost aduse la cunostinta cetatenilor, Pe perioada decretarii starii
de alerta, persoanele aflate in izolare pe raza administrativa a comunei Socodor, la solicitare, au fost
sprijinite de catre SVSU Socodor prin achizitionarea de produse alimentare si de igiena. Si in
perioada ce urmeaza, serviciul voluntar va monitoriza respectarea cu strictete a regulilor de prevenire,
respectiv pastrarea distantei semnificative, de minim 1,5-2 metri, fata de celelalte persoane intalnite,
purtarea corecta a mastii de protectie, informarea locuitorilor despre zonele care se confrunta cu
numar mare de cazuri de infectari cu noul coronavirus (COVID-19) si respectarea cu strictete a
regulilor de igiena personala recomandate de autoritati.
Cu privire la gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene meteorologice
periculoase avand ca efect producerea secetei pedologice pe raza UAT Socodor au fost intreprinse
rnasurile necesare pentru ca toti producatorii agricoli care au culturile afectate de seceta si care au
depus cerere in acest sens sa poata fi despagubiti conform procedurilor legale in vigoare.
In luna martie 2020 a fost declarata starea de alerta pe raza U.A.T. - Comuna Socodor,
necesara pentru restabilirea starii de normalitate ~i prevenirea aparitiei unor focare de infectie eu
pericolul izbucnirii unor epidemii si/sau epizootii, generate de necolectarea si transportul deseurilor
de pe raza unitatii administrativ-teritoriale. Au fost intreprinse masurile necesare pentru realizarea
colectarii deseurilor atat de la persoanele fizice cat si de la persoanele juridice pana la sfarsitul anului
2020.
Din nefericire, in semestrul Il al anului 2020, au fost depistate un numar de 7 focare de pesta
porcina africana, focare eradicate prin uciderea suinelor din cele 7 exploatatii. Pentru uciderea
suinelor din exploatatiile detinute de catre domnul Razaila Pavel si domnul Carausan Catalin Adrian
au fost achitate de catre DSVSA. Despagubirile promise pentru suinele din celeialte 5 exploatatii,
respectiv Stanciu Adrian, Crisan Gheorghe, Rosca Silviu Petru, Iordaehe Daniel Constantin si Igna
Dinu nu fost efectuate platile aferente nici pana la aceasta data.
De remarcat ca despagubirile neachitate pentru exploatatiile detinute de catre dornnul Iordache
Daniel Constantin (146 suine ucise) si a domnului Jgna Dinu Petru (366 suine) sunt substantiale,
depasind in ambele cazuri 100.000 lei, sunt eu impact financiar si emotional asupra celor doi fermieri.

INVESTITII, ACHIZITII PUBLICE ~I INTEGRARE EUROPEANA.
inanul2020, cu privirela achizitiilepublice sau desfasurat urmatoarele activita~:
Intocmirea programului anual de achizitii pub lice;
9

l.Intocmirea si transmiterea, in conformitate cu prevederile Legii nr.98/20 16, privind achizitiile
publice, a raspunsurilor pentru toate clarificarile solicitate de ofertantii care au obtinut in conditiile
legii documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si Legea 98/20 16 privind achizitiile
publice;
2.0rganizarea ~i desfasurarea procedurilor de atribuire pentru obiectivele din cadrul programului
anual de achizitii (deschidere oferte, solicitari informatii clarificari si documente de la ofertantii
participanti la procedura, daca este cazul, analiza oferte, desernnare oferta castigatoare, intocmire
si sernnare procese verbale de analiza, comunicare rezultat procedura);
3.Intocmirea eontraetelor de achizitii pub lice, eu ofertantii a carer oferte au fost stabilite
castigatoare de catre comisia de evaluare, sernnarea aeestora de catre partile contractante,
inregistrarea aeestora ~i distribuirea acestora celor implicati in derularea ~iurmarirea lor cat;
4.Intocmirea si transmiterea, in conformitate eu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile
pubIice, a documentelor solicitate de catre C.N .S. C. in vederea solutionarii contestatiilor facute de
catre ofertantii participanti la procedurile de atribuire si Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
5.Intocmirea si transmiterea, conform prevederilor OUG.30/2006, privind functia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a eontraetelor de achizitie publica, a
documentelor solicitate de catre unitatea pentru coordonarea ~i verificare a achizitiilor publice
pentru procedurile de achizitie care sunt supuse verificarii aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire si Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
6.Intocmirea $i pastrarea dosarelor de achizitie publica pentru toate procedurile derulate $i
finalizate. Mutarea dosarelor de achizitie publica la arhiva;
7.Actualizarea programului anual de achizitii publiee in conformitate cu rectificarile de
buget din cursul anului;
8.Asigurarea legaturii cu to ate compartimentele, serviciile $i directiile din cadrul primariei in
realizarea obiectivelor din cadrul programului anual de achizitii;
9.Intocmirea si transmiterea corespondentei catre toti factorii implicati in atribuirea
contractelor de achizitii publice (autoritatea de reglementare, operatorii economici/ofertanti)
Pentru anul 2021 avem urmatoarele propuneri de proiecte finantate din bugetul local
dar ~i din alte surse:
- Amenajare infrastructura
drum uri agrtcole, proiect finantat prin PNDR 2014-2020, finalizarea
lucrarilor prin modernizarea DA 7, cu respectarea perioadei din contractual de finantare;
- Renovare si dotare camin cultural, proiect finantat prin PNDR 2014-2020, finalizarea lucrarilor
si finalizarea achizitiei dotarilor eu respectarea perioadei din contractual de finantare;
- Modernizare strazi in comuna Socodor, judetul Arad, proiect finantat prin PNDR 2014-2020,
receptia lucrarilor cu respect area perioadei din contractual de finantare;
- Construire sediu prima ria Socodor, intocmirea SF, a proiectului tehnic, atribuirea contractului de
lucrari si demararea lucrarilor, finalizare acestora pana la 31.12.2022, cu finantare din bugetullocal
si/alte fonduri;
- Construire remiza PSI si dotarea acesteia conform norme1or in vigoare, demararea lucrarilor si
finalizarea acestora pana la finalul anului 2022, cu finantare din bugetullocal $i Isau prin Planul
National de Redresare ~i Rezilienta (PNRR);
- Alimentare cu gaze naturale a comunelor Socodor, Granieeri ~i Pilu, intocmire P'f-ului,
obtinerea avizelor necesare de la ANRE si organizarea licitatiei publice in vederea atribuirii
contractului de lucrari, demararea lucrarilor, cu finantare prin POlM, de la bugetullocal ~i
imprumuturi rambursabile;
- Construire pare fotovoltaic, realizarea unui pare fotovoltaic de producere a energiei electrice pe
baza de energie solara, cu finantare din bugetulloeal si Isau prin Planul National de Redresare si
10
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Rezilienta (PNRR);
- Amenajare piste pentru biciclete, proiect finantat prin FEDR 2014-2020, Programul Interreg VA
Romania-Ungaria, finalizarea lucrarilor de executie si a tuturor activitatilor pana la sfarsitul anului
2021;
- Reabilitare ~i extindere sistem de alimentare cu apa si extindere canalizare menajera in
comuna Socodor, proiect finantat prin PNDR 2014-2020, atribuirea contractului de lucrari ~i
finalizarea lucrarilor cu respectarea perioadei din contractual de finantare;
- Realizarea sistemului de productie ~idistributie a energiei termice pe baza de energie
geotermala in comuna Socodor, judetul Arad, intocmirea P'I'-ului, atribuirea contractului de lucrari
si demararea lucrarilor cu termen de finalizare 31.12.2022, proiect finantat prin POlM 2014-2020 si
bugetullocal;
- Construire locuinte pentru tineri destinate inchirierii, proiect finantat din bugetullocal ~i de la
bugetul de stat prin ANL;
- Construire Iocuinte socia Ie, cu finantare din bugetul local si /sau prin Planul National de Redresare
si Rezilienta (PNRR) si alte surse, inclusiv credite rambursabile.
Doresc sa aduc multumiri tuturor celor care au fost alaturi de Consiliul Local in aceasta
perioada si au sprijinit moral si material ceea ce am realizat. Prin acest raport am dorit ca initiativele
primarului sa fie cat mai aproape de fiecare cetatean al comunei noastre, prezentand in mod obiectiv,
realist si transparent activitatile desfasurate in cursul anului 2020.

PRE~E

E DE ~EDINTA,
E

HAN

\
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Nr.4S7/1S.02.2021

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea raportului privind starea economlca, soclala ~i de mediu a
comunei Socodor pentru anul2020
eonsiliul

Local al Comunei Socodor, Judetul Arad, elF 3519330, intrunit

IN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2021
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare, nr.
458/15.02.2021;
- referatul de specialitate al secretarului comunei Socodor,Inregistrat cu nr.4S9/1S.02.2021;
- raportul primarului privind starea econornlca, socials ~ide mediu;
- prevederile art.1SS alin (3) llt.a) ~i ale art.22S alin.(3) din O.U.G.S7/2019 privind Codul
administrativ, cu rnoditicsrile ~icornpletanle ulterioare,
In temeiul art.139 alin.(l)

;;i art.196, alin.l,

lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul

administrativ, cu modlficarlle ~i completartle ulterioare,
HOTARA$TE

Art.1 Se aproba raportul primarului comunei Socodor privind stares economlca, sociala ~i de
mediu a comunei Socodor pentru anul 2020 sl propuneri cu privire la activitatea admlntstratiei
publlce locale in anul 2021, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare,

Art.2 Prezenta hotarare se cornunlca prin intermediul secretarului Comunei Socodor, In
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor, se duce la cuno~tin~apublica prin afisare la
sediul primariel ~i pe pagina de internet www.socodor.ro ~i se cornunica cu Instttutia PrefectuluiJudetul Arad, ServiciulJuridic ~i Contencios Administrativ .

.iectului de hotarare,
""

Avizat,
Secretar general,
Cri~a
orghe

..
\
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Nr. inregistrare: 458 din 15 februarie 2021
CABINET PRIMAR

Referatul de aprobare al primarului

Comunei Socodor

privind aprobarea raportului privind starea economlca, sociala ~i de mediu a
Comunei Socodor pe anul 2020

Subsemnatul Jura loan Dimitrie primar al Comunei Socodor, prezlnt raportul privind
starea econorntca, sociala ~i de mediu a Comunei Socodor pe anul 2020.
In conformitate cu prevederile art. 155 alin.(3) lit. a) din Codului administrativ, in
contextul atributlilor primarului referitoare la relatia cu consiliullocal,

am procedat la

elaborarea raportului anual privind starea economlca, soclala ~i de mediu a comunei
Socodor pentru anul 2020, activitatea admlnlstratlet publice locale in anul 2020 ~i
obiectivele pe care Ie propunem pentru anul 2021, in vederea asigurarii cadrului necesar
rea lizari i atributlilor ~i responsabmtatnor

care ne revin In solutlonarea §i gestionarea

interesuJui colectivitatii locale pe care 0 reprezentam.
Fata de cele mai sus, in temeiul aUG 57/2019 privind Codul administrativ, prezint
spre dezbatere ~i aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de activitate
privind starea economics, soclala ~i de mediu a comunei Socodor anul 2020.
Anexez la prezenta expunere de motive raportulintocmit

in acest sens.

COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jutie{U1 Arad, Tel.: +40257358100;
Fax. +40257358112;
e-mail: socodor@gmail.colII, primaria@.socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Numar de inregistrare: 459 din 15 februarie 2021

Raportul secretarului
la proiectul de hotarare privind aprobarea raportului elaborat de primarul comunei
privind starea economlca, sociala §i de mediu a comunei Socodor pe anul 2020

Subsemnatul Crisan Gheorghe, secretar la Primaria comunei Socodor, prezint urrnatoru'
referat cu privire fa raportuI intocmit de primar cu privire la starea economlca, soclala si de
mediu a comunei Socodor pentru anul 2020.
Analizand proiectul de hotarare ~i anexele acestula, am constatat urmatoarele:
- raportul de activitate

a fost elaborat in baza rapoartelor de activitate ale institutiilor,

compartimentelor ~i serviciilor publice care functioneaza la nivelul comunei Socodor ~i contine
informatl' ~i date edificatoare privind evolutla, la nivelul anului 2020, a situatlel economice,
sociale ~i de mediu at comunei Socodor;
- obiectivele propuse a se realiza in anul 2021 sunt oportune, necesare ~i corespund cu dlrectlile
prioritare de dezvoltare care sunt cuprinse in strategia de dezvoltare a localitatii pentru perioada
2021-2027;
- bugetul local al comunei Socodor va putea sustine demararea unor obiective propuse pentru
anul 2021, pentru altele fiind necesara identificarea unor surse de flnantare externe.
Concluzii:
Proiectul de hotarare este elaborat conform leqlslatiei in vigoare ~i poate fi inaintat Consiliului
Local Socodor.

CONSILIULLOCALSOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude(ul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358112;
e-mail: socodor@gmail.com,primaria@J;ocodor.ro;
Web: www.socodor.ro

Comisia pentru programe de dezvoltare economlco-sociata, buqet-flnante,
administrarea domeniului public §ii privat al comunei , agricultura, gospodarie
comunala, protectia mediului, servicii §ii comert

AVIZUL
Nr. 21 din 25 februarie 2021
pentru P .H.C.L. nr.458/15.02.2021 privind aprobarea raportului privind starea
econornlca, scclala
de mediu a comunei Socodor pentru anul 2020

,i

Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea raportului privind starea
econornica, sociala si de mediu a comunei Socodor pentru anul 2020,
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodiflcarile si cornpletarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare !?i
functionare a consiliului local,
I

Comisla pentru programe de dezvoltare

econornico-sociala,

buqet-finante,

administrarea domeniului public §i privat al comunei , aqrlcultura, gospodarie cornunala,
protectia mediului, servicii §i comert, nr.1 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopts
urmatorul aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil
458/15.02.2021

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

privind aprobarea raportului privind starea econornlca, sociala ~i de mediu

a comunei Socodor pentru anu12020, cu ...- ...lfara amendamente.
Art. 2. - Amendamentele

si observatlile rnernbrilor comisiei se regasesc in anexa care

face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz,
Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija

ecretarului comisiei, in termenul

recomandat, secretarului general al Comunei
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Comisia pentru invatamant,

sanatate, cultura, protectia sociala, activitati sportive ~i
de agrement

AVIZUL
Nr. 21 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr.458/15.02.2021 privind aprobarea raportului privind starea
econcmlca, soclala
de mediu a comunei Socodor pentru anul 2020

,i

Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea raportului privind starea
econornica, sociala ~i de mediu a comunei Socodor pentru anu12020,
/>

In temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modincarite si cornpletarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~i
functionare
a consiliului local,
,

Comisia pentru tnvatarnant, sanatate, cultura, protectia sociala, activitati sportive ~j
de agrement, nr.2 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopts urmatorul aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefaverabil

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

458/15.02.2021 privind aprobarea raportului privind starea economica, sociala ~i de mediu
a comunei Socodor pentru anu12020, cu ...-.. .lfara amendamente.
Art. 2. - Amendamentele

si observatllle membrilor comisiei se reqasesc in anexa care

face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.
Art. 3. - Prezentul aviz se cornunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.
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Comisia

pentru admlntstratle publica locala, juridica,
publice,

a drepturilor

apararea ordinii !li lini~tii

cetatenilor

AVIZUL
Nr. 21 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr.458/15.02.2021 privind aprobarea raportului privind starea
economlca, eoclala !li de mediu a comunei Socodor pentru anul 2020
Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea raportului privind starea
economica, sociala ~i de mediu a comunei Socodor pentru anul 2020,
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
--,

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modiflcarile si cornpletarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare l?i
functionare a consiliului local,

Comisia pentru adrninlstratie publica locala, juridica, apararea ordinii l?i linil?tii
publice, a drepturilor cetatenilor, nr.3 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta
urmatorul aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefalfOrabil
458/15.02.2021

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

privind aprobarea raportului privind starea econornica, sociala l?ide mediu

a comunei Socodor pentru anul2020,

cu ...-...lfara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care
face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazul la prezentul aviz.
Art. 3. - Prezentul aviz se comunlca prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,. comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,judelul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358112; e-mail: socodOl@gmail.com, primaria@?ocodor.ro; Web: www.socodor.ro
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HOTARAREA Nr.23
din 26 februarie 2021
privind aprobarea rapoartelor consilierilor ~i a viceprimarului pentru anul 2020

Consiliul Local al Comunei Socodor, Jude~ulArad, CIF 3519330, intrunit
IN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2021
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare,

nr.460j

15.02.2021;
- referatul de specialitate al secretarului comunei Socodor, Inregistrat cu nr.461j15.02.2021;
- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor;
- prevederile

art. 225 alin. (2) din O.U.G.57j2019

privind Codul administrativ,

cu rnodlticerile

~i

cornpletarlle ulterioare,
Votul celor 10 eonsilieri

prezentl la ~edinta, din eei 11 in functie, din care toti cei 10

consilieri au votat "pentru", fiind indeplinita conditla de majoritate slrnpla, ceruta de prevederile
art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57j2019
In temeiul
administrativ,

art.139

alin.(l)

privind Codul administrativ.
~i art. 196, alin.1,

lit.a)

din O.U.G. nr.57j2019

privind

Codul

cu rnodificanle ~i completarlle ulterioare,

HOTARA~TE
Art.1 Se raportul de activitate ale viceprimarului ~i ale consilierilor locali privind activitatea
desfasurata In anul 2020, potrivit rapoartelor anexa care fac parte inteqranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare se cornunlca prin intermediul secretarului Comunei Socodor, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor, se duce la cunostinta publica prin aflsare la
sediul primariei ~i pe pagina de internet www.socodor.ro

~i se comunlca cu Institutla Prefectului-

Judetul Arad, Serviciul Juridic ~i Contencios Administrativ.

PRESE

TE DE SEDINTA,

HAN

EMUSOVIDIU

8'

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 23126.02.2021'
Nr. crt.

Operatiuni efectuatc

0

Data ZllLUAN
2

I

Semnatura roanei
ef

-:

Adoptarea hoiararii') s-a filcut cu majoritate X simpli o absoluta

2

Comunicarea catre primar')

26/0212021

-t::.

3

Comunicarea catre prefectul judetulor')

09/03/2021

k·/J: ~

4

Aducerea 18cunostinta publica'j+')

09/0312021

5

Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individuaI4)+s)

.. .1.. .1............

6

Hotararea devine obligatorie'') sau produce efecte juridice"), dupa caz

.•.1.•.1............

calificata'

26/02/2021

)

A

\.

I

0

sponsabile sa
dura

r

---

I

...d

'hl

rp

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului uj, 5"(/201.9..privind Codu1 administrativ, eu modificarile si completarile ulterioare:
') Art. 139 alin. (1): "In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliullocal adopta hotarari, cu majoritale absolula sau sirnpla, dupa caz.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (I), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietale in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliullocal cu majoritatea
calificata delinita la art. 5 lit. dd), de doua lreimi din numarul consilierilor locali in functie."
") Art. 197 alin. (2): "Hotararile consiliului local se comunica primarului."
l) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local _I eomunei prefectului in eel mult 10 zilc lucratoare de la data adoprani HeL.
'} Art. 197 alin, (4): ,,Hotaranlc C.L.Socodor se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al cornunei."
l) Art. 199 alin, (I): "Comunicarea botararilor C.L.Socodor cu caracter individual catre persoanele carora li se adrescaza se face in eel mult 5 zile de la data cornunicarii oficiale catre
prefect."
6} Art. 198 alin. (I): "Hotararile C.L.Socodor eu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii 10<la cunostinta publica."
') Art. 199 alin. (2): "Holararile C1...Socodor cu caracter individual produc efecte juridice de la data comnnicarii catre persoanele carora Ii se adreseaza."

2
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PRIMARlA COf'i~UN2! SOCODOR
5 0 9'

i~"iT~~~::,

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATEI~~!2j;""""'02_''''''';2'02i
"
AL VICEPRIMARULUI TEOREAN lOAN CtlimE-EL~::.::.::.:;:.::.::·::,·:':::"~'::::·:'_':.
PERIOADA IANUARIE - DECEM BRIE 2020

Subsemnatul Teorean loan Cornel detin functia de viceprimar al comunei Socodor
inca din luna iulie 2004 ~i in conformitate cu prevederile art.225 alin.(2) din Ordonanta de
Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, prezint urrnatorul raport de activitate,
pentru perioada ianuarie-decembrie 2020.
Potrivit art.152 alin.(1) din Codului administrativ, viceprimarul este subordonat
primarului ~i, in situatiile prevazute de lege, inlocuitorul de drept al acestuia, situatie in
care exercita, in numele primarului, atributule ce Ii revin acestuia. Primarul poate delega 0
parte din atnbutille sale viceprimarului. Astfel, potrivit flsei postului, au fost stabilite atributii
care trebuie indeplinite pe toata perioada mandatului.
Calitatea de viceprimar rnl-a oferit ocazia de a participa la sedintele Consiliului
Local Socodor ~i de a aprofunda leqislatla aplicabila problematicii adminlstratlel publice
locale. A fost si este momentul in care am putut si pot sa ma implic direct in problemele
comunltatil.,
In acelasl timp, zilnic, am avut dlscutii cu cetatenll, iar in fiecare zi de rnarti, de ora
10 la ora 14, am organizat program de audlenta cu cetatenii, Problemele ~i sesizarile
acestora incerc sa Ie rezolv favorabil, tntr-un timp cat mai scurt, cu sprijinul ~i ajutorul
consiliului local ~i cu ajutorului functionarilor din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Pe parcursul anului trecut, activitatea mea in cadrul Consiliului local, s-a concretizat
prin participarea la toate ~edinlele Consiliului Local din anul 2020, in numar de 13, din
care 11 sedinte ordinare, 0 sedinta extraordinara si sedinta de constituire a Consiliului
local, ~edinta organizata ca urmare a alegerilor locale care au avut loc la 27.09.2020. Am
participat la sedintele comisiei din care fac parte, respectiv comisia nr.2, unde am
calitatea de membru. In cadrul sedintelor din cadrul comisiei am propus mai multe
amendamente/modificari
de forma ~i de fond la proiectele de hotarare puse in dlscutle,
astfe I tncat, acestea sa vina in sprijinul cetatenilor, iar eforturile financiare sa asigure un
grad de confort ridicat cetatenllor din localitatea noastra.
Impreuna cu primarul comunei Socodor ~i cu functionarf din aparatul de specialitate,
in cursul anului 2020 am desfasurat urmatoarele:
"

t,

,.,

t

- am coordonat ~i sustinut activitatea compartimentelor ~i serviciilor locale aflate in
subordine pe tot parcursul anului 2020;
- am participat activ la implementarea proiectelor derulate de comuna Socodor, atat
in cadrul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile cat ~i In cadrul proiectelor cu
finantare din bugetul local si/sau din alte surse de finantare:
- am participat activ la intocmirea de docurnentatii pentru derularea de no; proiecte
de lnvestltii, la obtinerea de noi finantari nerambursabile din fonduri europene;
- zilnic am participat activ ~i coordonat activitatile care presupun administrarea
domeniului public ~i privat al comunei Socodor;

8.3

- am promovat, din casa In casa, campania de colectare selectiva a deseurilor
menajere ~i aplicarea principiului "plate~ti cat arunci";
- am sprijinit neconditionat agricultorii §i crescatorii de animale In vederea obtinerti
subventitlor:
-

am coordonat diverse alte activitatl gospodare~ti cum sunt decolmatarea santurilor
din cornuna §i desecarea principalelor canale din extravilanul comunei, refacerea de
podete, rezolvarea In regim de urgenta a eventualelor probleme la iluminatul public din
Intreaga localitate, tntretinerea si efectuarea de reparatii la trotuarele din cornuna,
lntretlnerea tuturor strazilor asfaltate din comuna ~i a drumurilor agricole de exploatare,
curatenla parcurilor din comuna Socodor s! a cimitirelor, deszapezirea strazilor din comuna
~i alte activitati de tntretinere a bunurtlor apartinand domeniului public si privat al comunei
Socodor.
Din punctul meu de vedere, in anul 2020 am reusit In mare parte sa realizam ceea
ce ne-am prop us, respectiv am finalizat lucrarilor la proiectul de modernizare a drumurilor
agricole, am finalizat lucrarile la proiectul de modernizare strazi, am realizat peste 50% din
lucrarlle la scoala noua ~i am realizarea peste 5 km de piste pentru blciclistl din cei 6,4 km
de piste propusi in cadrul proiectului.
Cu toate acestea, este necesar sa actionarn pentru:
-

perfectionarea activitatii ConsiHului Local Socodor;

- aplicarea cu si mai rnulta determinare a hotararllor Consiliului Local Socodor,
hotararl care vizeaza dezvoltarea soclo-econornica a comunei Socodor. Implicarea totala
in materializarea proiectelor de tnvestiti! derulate.
-

tntarirea autoritatii ~i cre~terea prestigiului institutiei in randul cetatenilor.
in viitor, voi continua pertectionarea relatiilor de serviciu cu tot personalul din
aparatul de specialitate al primarului comunei Socodor, cresterea nivelului de comunicare
~i incredere interumana, precum si consolidarea
relatiilor cu tof cetatenf comunei
Socodor.

VICEPRIMAR,
TEOREAN lOAN CORNEL
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De cand am fost ales ca si
, consilier local in cadrul Consiliului Local
Socodor am participat la toate sedintele consiliului local ~i la sedintete
organizate pe comisii de specialitate. Consider ca este momentul in care pot sa
rna implic direct in rezolvarea problemelor comunitatli.
Pe parcursul anul 2020 am participat la toate cele 13 sedinte organizate
de consiliullocal, din care 11 sedinte ordinare, 0 sedinta extraordinara ~i sedmta
de constituire a consiliului local, ~edinta desfasurata in urma alegerilor locale din
27 septembrie 2020.
Cu privire la ~edin1ele organizate pe comisii de specialitate pot arata ca
am participat la toate cele 12 sedinte organizate de comisia nr.1, respectiv
comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buqet-finante,
administrarea domeniului public si privat al comunei, aqricultura, gespodarie
comunala, protectia mediului, servicii ~i cornert.unde sunt presedintele comisiei,
iar lncepand cu luna octombrie 2020 am fost ales ca ~i membru ~i in cadrul
comisie nr.3, comisia pentru administratia publica locala, apararea ordinii ~i
linistii
publice, a drepturilor cetatenilor,
, ..
'
In aceasta perioada activitatea mea s-a concretizat In:
• tn cadrul sedlntelor pe comisie am propus modlflcari de forma ~i de fond la
proiectele de hotarare propuse pentru analiza, astfel lncat, acestea sa vina In
sprijinul cetatenilor din comunitatea noastra:
• am promovat ~i sustinut campania de colectare selective a deseurilor
menajere ~i aplicarea principiului .platesti cat arunci";
• am participat la toate sedintele consiliului de administratie al ~colii
Girnnaziale .Iustin Marsieu" Secodor, unde reprezint Consiliul Local Socodor;
• am avut mai multe intalniri cu cetatenii
si
,
, am acordat audiente:
,
• am sustinut sl aprobat toate proiectele de hotarari discutate in cadrul
consiliul local care au fost ~i sunt in folosul comunitatii ~i pentru
ul mers al
primarlei ~i al consiliului local.
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in conformitate cu prevederile art.225 alin.(2) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019
privind Codul administrativ, prezint urmatorul raport de activitate, pentru perioada ianuariedecembrie 2020.
Activitatea de consilier pe care am desfasurat-o in cadrul Consiliul Local al comunei
Socodor, a avut un caracter decizional prin votul exprimat in plenul Consiliului Local ~i in
Comisia pentru activitati sociale, culturale, culte, invatarnant, sanatate, cultura, protectie
sociala, activitati sportive ~i de agrement, respectiv comisia nr.2, din cadrul Consiliului Local
Socodor.
Pe parcursul anului trecut, activitatea mea s-a concretizat in:
• participarea la toate sedlntele Consiliului Local din anul 2020, In numar de 13 din
care: 11 sedinte ordinare, 0 ~edinta extraordinara ~i sedinta de constituire a Consiliului local,
~edinta organizata ca urmare a alegerilor locale care au avut loc la 27.09.2020.
• participarea la sedintele comisiei din care fac parte, comisia nr.2, unde am
calitatea de presedinte. In cadrul sedintelor din cadrul comisiei am propus mai multe
amendamente/modificari
de forma ~ide fond la proiectele de hotarare puse in dlscutie, astfel
tncat, acestea sa vina in sprijinul cetatenilor, iar eforturile financiare sa asigure un grad de
confort ridicat cetatenilor
din localitatea noastra.
,
• am venit cu propuneri concrete ~i am sprijinit in totalitate actlvitatile legate de
desfasurarea invatamantului la nivel local, prin contribuirea evitarii abandonului scolar, sprijin
privind acordarea burselor sociale ~i de merit;
• am avut tntalnirl cu cetatenf ~i am acordat audiente, am preluat solicitarile primite de
la cetateni ~i Ie-am prezentat conducerii prirnariei pentru rezolvare;
•

am desfasurat mai multe campanii de sprijin pentru familiile defavorizate.
In toata perioada In care mi-am desfasurat activitatea de consilier
urrnatoarele :
-

respectarea interesului cetatenllor;

-

reducerea fiscalltatii ;

am urmarit

- respectarea prevederilor legale in ce prrveste administrarea eficienta a
patrimoniului privat al comunei ~i utilizarea resurselor in folosul cetatenilor;
-

utilizarea eficienta in interesul cetatenilor ~i a comunitatii a banilor publici.
in cadrul audientelor, am discutat cu cetatenil care mi-au solicitat sprijinul in
rezolvarea anumitor probleme care au vizat adrnlrustratia local a sl invatamantul, fiind
profesor la Scoala Gimnaziala ,,Iustin Marsieu" Socodor. Asa cum am aratat ~i mai sus, am
preluat problemele sesizate de cetateni ~i constatate de mine, Ie-am adus la cunostlnta
Consiliului Local si
, autoritatii executive a Prirnariei, solicitand stabilirea de termene si
,
responsabilitatl de rezolvare.
in continuarea activitatii voi manifesta aceeasi atitudine exigenta in analiza proiectelor
de hotarari, astfel ca la Incheierea mandatului sa pot afirrna ca am realizat ceea ce rni-arn
propus pentru comunitatea In care locuiesc ~i eu, lrnpreuna cu familia mea.

.
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In intervalul ianuarie-decembrie 2020, tn calitate de consilier local am
desfasurat activitatea in cadrul Consiliului Local Socodor si In cadrul comisiei
nr.1 din cadrul Consiliului Local, respectiv comisia pentru programe de dezvoltare
economico-sociale, buqet-finante, administrarea domeniului public ~i privat al
comunei, aqrtcultura, gospodarie cornunala, protectia mediului, servicii ~i cornert
• am participat la toate sedintele comisiei nr. din cadrul Consiliului Local ~i la
toate sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Local, unde au fost
dezbatute proiectele de hotarare. Anallzandu-le, am venit cu propuneri atunci
cand a fost cazul;
• intalniri cu cetatenf si am acordat audiente;
• am participat la majoritatea activitatitor sportive desfasurate de catre Club
Sportiv Socodor, sustinand atat sportivii de la echipa de seniori cat ~i sportivii
care activeaza la grupele de copii ~i juniori;
• am promovat sl sustinut campania de colectare selectiva a deseurilor
menajere ~i aplicarea principiului "plate~ti cat arunci";
• am aprobat toate proiectele de hotarari prezentate in consiliullocal, care
au fost promovate in folosul comunitatii si spre bunul mers al primariei, al
consiliului local si al serviciilor aflate in subordinea consiliului local.
in calitate de ales local, am avut in fiecare ~edinta de plen interventii si
propuneri legate problemele cornunitatii, pentru indeplinirea atributitlor consiliului
local si ale funcnonaruor din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Socodor.
Pe tot parcursul anului 2020 am avut discutii cu cetatenii iar problemele
ridicate de acestia Ie-am prezentat in sedintele Consiliului Local ~i conducerii
primarle Socodor.
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RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERUIUftOCAL-pN(-,
SACARA DORU lOAN
PENTRU PERIOADA IANUARIE - SEPTEMBRIE 2020
in conformitate cu prevederile art.225 alin.(2) din Ordonanta de Urgenta
nr.57/2019 privind Codul administrativ, prezint urmatorul raport de activitate,
pentru perioada ianuarie-septembrie 2020,Precizez cat din motive personale,
nu am mai candidat la alegerile locale organizate In luna septembrie 2020.
in perioada ianuarie-septembrie 2020, am participat la toate sedintele
organizate de consiliul local, respectiv la cele 9 sedinte ordinare ~i la cele 9
sedinte organizate de comisia de specialitate din care am facut parte,
respectiv comisia nr.1, comisia pentru programe de dezvoltare economicosociale, buqet-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei,
agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si cornert.
Calitatea de consilier local mi-a oferit ocazia de a participa la sedmtele
Consiliului Local ~i de a rezolva problemele cetatenilor comunei Socodor.
Activitatea mea din aceasta perioada s-a concretizat Tn:
• participarea la toate seomtele Comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-sociale, buqet-finante, administrarea domeniului public ~i privat al
comunei, aqricultura, gospod~rie comunala, protectia mediului, servicii ~i
comert, din care fac parte. In cadrul sedlntelor pe comisie am propus
moditlcar: de forma ~i de fond la proiectele de hotarare puse in discutie, astfe I
lncat, acestea sa vina in sprijinul cetatenilor atat ca efort financiar ~i totodata
sa Ie asigure un anumit grad de confort din punct vedere al infrastructurii.
• am colaborat eficient cu colegii consilieri care fac parte din aceeasi
comisie sl nu numai, interesul comun fiind rezolvarea problemelor complexe
aduse In atentia
, comisiei.
• am aprobat toate proiectele de hotararl in consiliul local spre folosul
cornunitatii si spre bunul mers al primariei si al consiliului local.
In toata aceasta perioada am actionat cu corectitudine ~i buna credinta,
activitatea mea de consilier local avand ca unic scop apararea intereselor
comunitatii, care m-a ales.
A
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In intervalul ianuarie-decembrie 2020 In calitate de consilier local am participat la
toate sedintele Consiliului local Socodor, precum si la toate sedintele organizate de comisiile
de specialitate din care fac parte, respectiv comisia pentru administratia publica locala,
apararea ordinii ~i lini~tii publice, a drepturilor cetatenilor, comisia nr.3, unde am calitatea de
presedinte ~i in cadrul comisiei pentru Invalamant, sanatate, cultura, protectie sociala,
activitatl sportive ~i agreement, comisia nr.2, unde am calitatea de secretar al comisiei.
In cadrul sedintelor
ordinare si
"
, extraordinare ale Consiliului Local al comunei
Socodor, am luat parte ~i am votat pentru proiectele de hotarare de pe ordinea de zi, pentru
rezolvarea problemelor cetatenilor din localitatea Socodor.
Am lncercat sa identific nevoile cornunitatii, prtoritatlle. problemele cu care se
confrunta cetatenu, indiferent de natura lor, problemele pe care Ie-am adus la cunostinta
executivului ~i am incercat ~i tncerc In continuare rezolvarea lor.
in conformitate cu prevederile art.225 alin.(1) din aUG 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, am organizat lntalnir! cu cetatenil ~i
am acordat audiente ori de care ori a fost cazul,
Am avut 0 activitate sustinuta de audiente cu cetatenll. Din pacate rnsa, cetatenii
comunei ridica si probleme complexe care sunt legate de sltuatil deosebite care nu pot fi
rezolvate de catre Consiliului Local.
Am fost prezent la 13 sedlnte ale Consiliului Local Socodor din care 11 ordinare, 0
sedinta
extraordinara si la sedinta de constituire a Consiliului Local Socodor si la cele 12
r,
sedinte pe organizate de cele 2 comisii din care fac parte.
In cadrul sedintelor pe Comisii din care fac parte, am dezbatut problemele supuse
avizarii Comisiei, scllcitand In anumite sltuatii, explicatii ~i detalii de la persoanele
responsabile din cadrul Pnmariel Comunei Socodor sau initiatorflor de proiecte de hotarare,
J
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Pe toata perioada anului am participat la toate sedintele de Consiliul
Local cat ~i la sedintele de lucru din cadrul comisiei din care fac parte.
Mentionez ca sunt membru in comisia pentru programe de dezvoltare
economico-sociale,
buqet-finante, administrarea domeniului public ~i privat al
comunei, apricultura,
gospodarie cornunala, protectia mediului, servicii ~i
comert,, comisia nr.1 din cadrul Consiliului Local Socodor.
Am propus modificari de forma ~i de fond la proiectele de hotarare puse
in discutie, astfel lncat, astfel lncat hotararile sa vina in sprijinul cetatenilor ~i sa
atinga un numar cat mai mare de beneficiari, indiferent domeniul de aplicare.
Atat in cadrul sedintelor Consiliului Local Socodor, cat ~i in cadrul
sedintelor din cadrul comisiei, am urmarit urmatoarele aspecte:
../ respectarea interesului cetatenllor:
../ respectarea prevederilor legale in ce priveste administrarea patrimoniului
privat al comunei si utilizarea eficienta a resurselor;
../ reducerea, in Iimita prevederilor legale, a impozitelor si taxelor locale;
../ cheltuirea eficienta a banului public;
../ accesarea de proiecte cu finantare nerambursabila,
In cadrul Intalniritor avute c~ cetatenii, am preluat toate problemele
sesizate de acestia si Ie-am adus la cunostinta Consiliului Local si autoritatii
executive a Prtmarie], solicitand stabilirea de termene concrete si
, desemnarea
persoanelor responsabile pentru rezolvare.
Activitatea mea ca ~i consilier local a fost una sustinuta, participand la
toate cele 13 sedinte
,
, convocate in anul 2020 ale Consiliului Local Socodor, cat
~i la sedintele comisiei nr.1 din care fac parte in calitate de secretar.
In toata aceasta perioada am actionat cu corectitudine ~i buna credinta,
activitatea mea de consilier local avand ca unic scop apararea intereselor
comunitatii, care m-a ales.
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Activitatea care am avut-o in cadrul Consiliului Local Socodor, pe tot
parcursul anului 2020, a fost una in spiritul legii, cat ~i al interesului Comunei
Socodor si
, al cetatenilor.
,
in calitate de consilier local am urrnarit aplicarea programului de
schimbare ~i progres, prin sustinerea proiectelor Consiliului Local necesare
pentru locuitorii comunei, prin apararea drepturilor ~i intereselor legitime,
precum ~i respectarea legalitatii in cadrul consiliului local.
M-am implicat direct in problemele comunitatli, iar activitatea mea s-a
concretizat in:
• am fost prezent la toate cele 13 sedinte ale Consiliului Local Socodor din
care 11 sedinte ordinare, 0 sedinta extraordinara si sedinta de constituire a
"
"
",
Consiliului Local Socodor;
• am participat la toate ~edin1ele Comisiei pentru Inva1amant, sanatate,
cultura, protectie sociala, activitati sportive ~i de agrement, in calitate de
membru;
• Intalnirl cu cetatenii
si
,
, acordarea de audiente;
,
• m-am implicat in activitatea culturala ~i sportiva atat cat a fost posibil,
tinand cont de problemele cauzate de pandemia de Covid-19 in anul 2020;
• am sustinut proiectele de hotarar) din Consiliul Local spre folosul
comunitatii ~i spre bunul mers al primariei si al consiliului local.
in continuarea activitatii voi manifesta aceeasi atitudine exigenta in
analiza proiecteior de hotarari, astfel ca la incheierea mandatului sa pot afirma
ca am contribuit la realizarea proiectelor importante pentru comunitatea noastra
~i am realizat ceea ce mi-am propus din calitatea mea de consilier local.
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Tn cadrul sedintel de constituire a consiliului local, am fost desemnat membru In
comisia pentru adrnlnistratia publica locala, [uridica, apararea ordinii ~i lini~tii publice, a
drepturilor cetatenllor, comisia nr.3.
Am participat la toate sedlntele de consiliu cat ~i la cele pe comlsii, 13 sedinte din
care 12 sedinte
ordinare ale Consiliului Local, 0 sedlnta
de extraordinara si
,
,
,
,
'J sedinta de
constituire din luna octombrie 2020.
Tn cadrul sedintei de constituire a consiliutul local, am fost desemnat membru In
comisia pentru adminlstratia publica Iocala, juridica, apararea ordinii ~i lini~tii publice, a
drepturilor cetatenilor.
Pe parcursul anului trecut am avut audiente cu cetatenli, atlanou-ma In permanents In
mijlocullor, astfel am preluat ~i rezolvat sesizarlle primite.
Am activat trnpreuna cu personalul desemnat din cadrul prlmariei Socodor pentru
curatarea/tntretlnerea permanenta prin cosire ~i adunatul gunoaielor de pe aleea care face
legatura intre intravilanul comunei ~i gara CFR, respectiv stanile de autobuz limitrofe cu
DN79A. Am promovat si sustinut campania de colectare selective a deseurilor menajere ~i
aplicarea principiului "plate~ti cat aruncl".
Ca membru in comisia pentru administratla publica locala, juridica, apararea ordinii
sl linistil publice, a drepturilor cetatenilor, am avut 0 serie de discutil ~i am participat la mai
multe lntalniri pe probleme specifice cu directorul scolii, seful postului de politie ~i cu
conducerea primariel.
Am sustinut toate proiecte derulate de catre primaria Socodor, in speciale proiectele
finantate din fonduri nerambursabile.
Tncalltate de consilier in cadrul Consiliului Local Socodor, rna oblig ca pe viitor sa rna
implic ~i mai mult in toate activitatile care duc la contractarea de no! proiecte de investitil in
com una, atat la proiecte flnantate din bugetul local cat ~i proiecte cu finantare de la Uniunea
Europeana ~i de la bugetul de stat.
t

Socodor la 15 februarie 2021

Consilier local
Igna loan
~
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RAPORT DE ACTIVIT ATE ANUALtt!!.~:,::_:·
~{~:;!:~;:;f{~=.;:.;j.~€~1AL CONSILIERULUI LOCAL PNL, TAPO~ lOAN DIMITRIE,
PENTRU PERIOADA IANUARIE - DECEMBRIE 2020

In

conformitate cu prevederile art.225 alin.(2) din Ordonanta de Urgenta
nr.57/2019 privind Codul administrativ, prezint urmatorul raport de activitate,
pentru perioada ianuarie-decembrie 2020.
in cursul anului 2020, conform prevederilor art.225 alin.(1) din Ordonanta
de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, am avut lntalnirt cu cetatenii
pe diferite teme, in urma carora am centralizat un numar de probleme si sesizan,
Am incercat sa rezolv aceste probleme semnalate de cetatenii comunei Socodor
prin dezbateri Tn cadrul sedintelor de consiliu cat ~i in cele pe comisii de
specia litate.
Am participat la toate cele 13 sedinte ale Consiliului local organizate In anul
2020 ~i la cele 12 sedinte organizate de comisia nr.3, respectiv comisia pentru
admlnlstratia publica locala, juridica, apararea ordinii ~i linistii publice, a
drepturilor cetatenilor, unde am calitatea de membru.
De la Tnceput mi-am propus ~i am realizat ca activitatea mea in cadrul
Consiliului Local cat ~i in comisiile de specialitate sa fie cat mai transparenta, sa
respect Legile ~i Regulamentul de organizare ~i functionare, sa particip activ la
sedintele organizate ~i sa yin cu propuneri pentru Irnbunatatirea ~i completarea
proiectelor de hotarart.
Calitatea de consilier mi-a oferit ocazia de a participa efectiv la ~edintele
Consiliului Local Socodor ~i de a aprofunda legislatia apllcabila administratiei
publice locale.
Anul trecut am avut 0 serie de discutli ~i am participat la intalniri pe
probleme specifice cu cetatenf din comuns, iar problemele ~i sesizarile aduse la
cunostinta mea de catre acestia au fost prezentate ~i solutlonate, in limita
posfbilitatllor, de catre Consiliul Local Socodor ~i de catre aparatul de specialitate
al primarului comunei Socodor.
Activitatea depusa de catre mine in cadrul Consiliului Local Socodor a fost
una in spiritul legii, al crezului liberal, cat ~i al interesului comunei ~i al
cetatenilor, fiind onorabila, lasand totodata loc de mai bine pentru anii care au
rarnas din acest mandat.
SOCODOR
9 februarie 2021

CONSILIER LOCAL
Tapes Dimitrie loan
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in conformitate cu prevederile art.225 alin.(2) din Ordonanta de Urgenla
nr.57/2019 privind Codul administrativ, prezint urmatorul raport de activitate,
pentru perioada ianuarie-decembrie 2020.
in cursul anului 2020, conform prevederilor art.225 alin.(1) din Ordonanta
de Urqenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, am avut lntalnfri cu cetatenii
pe diferite teme, in urma carora am centralizat un nurnar de probleme ~i seslzari.
Am incercat sa rezolv aceste probleme semnalate de cetatenii comunei Socodor
prin dezbateri in cadrul sedintelor de consiliu cat ~i in cele pe comisii de
specialitate.
Pe tot parcursul anului 2020, am participat la toate cele 13 sedinte ale
Consiliului local ~i la cele 12 sedinte organizate de comisia nr.t, respectiv
comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale,
buqet-finante,
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, agricultura, gospodarie
comunala, protectia mediului, servicii ~i comer], unde am calitatea de membru.
Atat in cadrul sedintelor
Consiliului Local Socodor, cat si
,
,
" in cadrul sedintei
,
comisiei de specialitate, am sustlnut ~i voi sustine in continuare:
../ respectarea interesuJui cetatenilor:
../ reducerea fiscalltatii:,
../ eficientizarea adminlstrarli patrimoniului public ~i privat al comunei
Socodor;
../ utilizarea eficienta a resurselor bugetare de care dispune comuna Socodor;
../ am propus si sprijinit modernizarea ~i efectuarea de reparatii pe mai multe
drumuri de exploatare din intravilanul si extravilanul localitatii;
../ am promovat ~i sustinut campania de colectare selectiva a deseurilor
menajere si aplicarea principiului "plate~ti cat arunci";
De cand am fost ales ca ~i consilier local am incercat sa reprezint
interesele locuitorilor comunei Socodor, cetateni care cred in libera initiativa,
,

proprietate,

I

cultura ~i educatie civica.

Socodor
9 februarie 2021

Consilier Local
Teorean Claudiu Dan
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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL CONSILIERUL
MOT, DANUT, PENTRU PERIOADA NOIEMBRIE·DECEMBRIE

.

2020

In urma participarii la alegerile locale care au avut loc ta data de 27
septembrie 2020, am fost ales consilier local pe lista PNL ~i In cadrul sedintei
extraordinare din data de 9 noiembrie 2020 am depus jurarnantul. Devenind
consilier local in cadrul Consiliului local Socodor. Am fost ales sa fac parte din
comisia nr.1, comisia pentru programe de dezvoltare econornico-sociala,
buqet-finante, administrarea domeniului public !?iprivat al comunei, aqricultura,
gospodarie cornunala, protectia mediului, servicii !?icomert.
Astfel, in conformitate cu prevederile art.225 alin.(2) din Ordonanta de
Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, prezint urmatorul raport de
activitate, pentru perioada noiembrie-decembrie 2020.
Activitatea de consilier pe care am desfasurat-o in cadrul Consiliul Local
al comunei Socodor, a avut un caracter decizional prin votul exprimat Tn plenul
Consiliului Local ~i in comisia din care fac parte.
in scurta perioada de timp In care am desfasurat activitatea de consilier
local am participat la sedinta ordinara din luna decembrie 2020 ~i in cadrul
sedintet organizata in data de 28 decembrie 2020 de catre comisia pentru
programe de dezvoltare econornlco-sociala, buqet-finante, administrarea
domeniului public !?iprivat al comunei, aqricultura, gospodarie comunala,
protectia mediului, servicii !?icomert din care fac parte.
Pentru perioada imediat urmatoare imi propun sa am lntalnirt cu cetatenii,
sa am audiente si sa incerc sa rezolv cat mai mult din solicitanle cetatenilor, voi
urrnan in cadrul consiliului local respectarea interesului cetatenilor, reducerea
impozitelor ~i taxelor locale acolo unde este posibil si utilizarea eficienta a
resurselor de care dispune comuna Socodor.
Doresc ca In acest mandat sa promovez proiecte de modernizare a
drumurilor de exploatare agricole, drumuri care sunt importante pentru fermierii
care lucreaza terenurile agricole ~i voi sprijini toti crescatorii de animale in
vederea obtinerii tuturor formelor de sprijin financiar.
,

,
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Nr .460/15.02.2021
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A

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea rapoartelor consilierilor ~i a viceprimarului pentru anul 2020

Consiliul Local al Comunei Socodor, Jude~ulArad, CIF 3519330, intrunit
IN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2021
Avand in vedere:
- referatul

de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare, nr.460/

15.02.2021;
- referatul de specialitate al secretarului comunei Socodor, inregistrat cu nr.461/15.02.2021;
- prevederile

art. 225 alin. (2) din O.U.G.57/2019

privind

Codul administrativ,

cu modttlcarile

~i

completerile ulterioare,
In temeiul
administrativ,

art.139

alin.(1)

~i art. 196, alin.1,

lit. a) din O.U.G. nr.57/2019

privind

Codul

cu rnodltlcarlle §i cornpletanle ulterioare,

HOTARASTE
Art.l Se raportul de activitate ale viceprimarului ~i ale consilierilor locali privind activitatea
desfasurata in anul 2020, potrivit rapoartelor anexa care fac parte inteqranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor, se duce la cuno~tjnta publica prin afisare la
sediul pnmarle! §i pe pagina de internet www.socodor.ro
Judetul Arad, Serviciul Juridic ~iContencios Administrativ.

§i se comunlca cu Institutia Prefectului-

COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305, judetul Arad, Tel.: +4 0257358 J 00;
Fax. +40257358112;
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Nr. inregistrare: 461 din 15 februarie 2021
CABINET PRIMAR

Referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor
privind aprobarea rapoartelor consilierilor !?i a viceprimarului pentru anul 2020

Subsemnatul Jura loan Dimitrie primar at Comunei Socodor, prezint referatul privind
aprobarea rapoartelor consilierilor ~i a viceprimarului pentru anul 2020.
In conformitate cu prevederile art. 225 alin.(2) din DUG 57/2019 privind Codul
administrativ, cu rnodlflcarlle $i completarile ulterioare, viceprimarul ~i membrii consiliul
local au obligatia sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija
secretarului.
Avand in vedere rapoartele intocmite sl depuse la registratura unitatii de catre
fiecare membru al consiliului local, va rog sa aprobatl rapoartelor consilierilor si a
viceprimarului pentru anul 2020, care dupa aprobare vor fi facute publice in conformitate
cu prevederile legale.

COMUNASOCODOR
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Nr. inregistrare: 462 din 15 februarie 2021

Raportul secretarului

comunei Socodor

privind aprobarea rapoartelor consilierilor ~i a viceprimarului pentru anul 2020

Subsemnatul

Crisan Gheorghe,

secretar al Consiliului local al Comunei Socodor,

prezint referatul de specialitate cu privire la rapoartele intocmite ale conslllenlor locali ~i ale
--',

viceprimarului pentru anul 2020.
In conformitate cu prevederile art. 225 alin.(2) din DUG 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modlflcarlle ~i comptetarlle ulterioare, viceprimarul $i membrii consiliul local
au obllqatla sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija
secretarului.
Avand in vedere rapoartele intocmite ~i depuse la registratura unitatii de catre fiecare
membru al consiliului local, va rog sa aprobati

rapoartelor consilierilor $i a viceprimarului

pentru anul 2020, care dupa aprobare vor fi facute publice in conformitate cu prevederile
legale.

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
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Comisia pentru programe de dezvoltare economlco-sociala,
buget-finante,
administrarea domeniului public §i privat al comunei , agricultura, gospodarie
comunala, protectla mediului, servicii §i comert

AVIZUl
pentru P.H.C.l.

Nr. 22 din 25 februarie 2021
nr.460/15.02.2021 privind aprobarea rapoartelor
viceprimarului
pentru anul 2020

conslllerllor

,i

a

Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea rapoartelor consilierilor ~i a
viceprimarului pentru anu12020,
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgen1a a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodficarile si completarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~i
functionare
a consiliului local,
,

Comisia pentru programe de dezvoltare

economtco-soclala,

buqet-finante,

administrarea domeniului public ~i privat al comunei , aqricultura, gospodarie cornunala,
protectia mediului, servicii ~i cornert, nr.1 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta
urmatorut aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabillnefavorabil
460/15.02.2021

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

privind aprobarea rapoartelor consilierilor ~i a viceprimarului pentru anul

2020, cu ...-...Ifara amendamente.
Art. 2. - Amendamentele

si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care

face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.
Art. 3. - Prezentul aviz se cornunica prin gri"a secretarului comisiei, in termenul
,

recomandat, secretarului general al Comunel

/--

or.

\
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Comisia

pentru invafjmant,

Sanatate, cultura, protectia
de agrement

socrala, activitati sportive ~i

AVIZUL
Nr. 22 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr.460/15.02.2021 privind aprobarea rapoartelor
viceprimarului
pentru anul 2020

consilierilor

~i a

Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea rapoartelor consilierilor ~i a
viceprimarului pentru anul 2020,
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernutui nr. 57/201 9 privind Codul administrativ, cu rnodificarile si cornpletarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~i
functlonare a consiliului local,

Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectia sociala, activitaf sportive §i
de agrement, nr.2 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopts urmatorul aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefa'lorabil

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

460/15.02.2021 privind aprobarea rapoartelor consilierilor ~i a viceprimarului pentru anul
2020, cu ...-...lfara amendamente.
Art. 2. - Amendamentele

si observatiile membrilor comisiei se reqasesc in anexa care

face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul avlz,
Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.
Presedintele Comisiei: Cri~an Ramona.

~_Q",..,-t1....,l!,__J~~a-,~--...:-.. ..,..--~..,A_~

Secretarul Cornisiei: Mure~an Adrian MariUS'_-hH-:j;'--,L-At..,If,.L'
..:::;.~_'_J_/_l_-
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Comisia

pentru administratie

publica locala, juridica,

publice, a drepturilor

apararea ordinii ~i lini~tii

cetatenilcr

AVIZUL
Nr. 22 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr.460/15.02.2021 privind aprobarea rapoartelor
viceprimarului
pentru anul 2020

consilierilor

~i a

Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea rapoartelor consilierilor si a
viceprimarului pentru anu12020,
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare !?i
functionare
a consiliului local,
,

Comisia pentru adrnlnlstratie publica locala, juridica, apararea ordinii ~i linistii
publice, a drepturilor cetatenilor, nr.3 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta
urmatorul aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil
460/15.02.2021

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

privind aprobarea rapoartelor consilierilor ~i a viceprimarului pentru anul

2020, cu ...-...Ifara amendamente.
Art. 2. - Amendamentele si observatille membrilor comisiei se regasesc in anexa care
face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazul la prezentul aviz.
Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.
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HOTARAREA Nr.24
din 26 februarie 2021
privind aprobarea Programului de masurt pentru qospodarirea, salubrizarea ~i
intrumusetarea eomunei Soeodor pentru anul 2021
Consiliul Local al eomunei Socodor, Judetul Arad, elF 3519330, intrunit
iN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2021
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare Inregistrat
cu nr,464/15.02.2021;
- referatul de specialitate al secretarului comunei Socodor, Inregistrat cu nr,465/15.02.2021;
- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliulul Local al Comunei Socodor;
- prevederile O.U.G.nr.21/2002

privind qospodarirea

localitstilor

Legea 515/2002, cu modificarile ~i completarlle ulterioare;
- prevederile O.G. nr,43/1997 privind regimul drumurilor,

urbane ~i rurale, aprobata

republicata

(rl),

prin

cu modificarile

~i

completartle ulterioare;
- prevederile art.59 alin.(1), lit.a) din Legea nr.211/2011

privind regimul deseurilor, republlcata (rl),

cu modltlcarlle ~i completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2007

o'»

privind reglementarea ;;i administrarea spatitlor verzi din intravilanul

localltatllor, republlcata
- prevederile O.U.G. nr.195/2005

privind protectla

mediului,

aprobeta prin Legea 265/2006,

cu

modiflcarlle ~i cornpletarile ulterioare;
- prevederile HG.R. nr.1059j2013

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor Tara stapan;
- prevederile art.2 alin.(2) ~i ale art,4 din O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventillor,

cu

modlficanle ~i cornpletarile ulterioare;
- prevederlle art. 129 alin. (7) lit. g), lit. m), lit. p) ~i lit. 5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modlflcarile ~i completarile ulterioare,

Votul exprimat de catre cellO eonsilieri prezentl la ~edinta, din eei 11 In functle, din
care tott cellO consilieri au votat "pentru", fiind Indeplinita conditia de majoritate simpla,
ceruta de prevederile art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
In temeiul
administrativ,

art.139

alin.(l)

~i art.196,

alin.l,

ut.a) din O.U.G. nr.57/2019

privind

Codul

cu modiflcarile ~i completarile ulterioare,

HOTARA$TE
Art.l Se aproba Programul de rnasurt pentru qospodarlrea, salubrizarea ~i infrumusetarea
comunei Socodor, in anul 2021, conform anexei care face parte lnteqranta din prezenta hotarare,

Art.2 Prezenta hotarare se cornunlca prin intermediul secretarului Comunei Socodor, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor, se duce la cunostinta publica prin afisare
la sediul primariei

~j

pe pagina de internet www.socodor.ro

~i se comunlca cu Instltutla Prefectului-

Judetul Arad, Serviciul Juridic §i Contencios Ad

E DE SEDINTA,
MUS-OVIDIU

/[)2

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codal administrativ, ell modificarile si completarile ulterioare:
. 139 alin, (l): "In exercitarea atribupilor ce ii revin, consiliullocal adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz.
exceptie de la prevederile alin. (I), hotararite privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazu 1 bunurilor imobile se adopta de cons iliullocal cu
Im:~jorillll!eacalificata de!inita 13 art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in funcjie."
Art. 197 alin. (2): .Hoiararile consiliului local se comunica prirnarului,"
(I), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al cornunei prefectului in eel mult 10 zile lucratoare de la data adopsarii BeL.
(4): "Hotararile C.L.Socodor se aduc la cunostinta publica si se cornunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei."
(1): "Comunicarea hotararilor C.L.Socodor cu caracter individual catre persoanele carora li so adreseaza se face in eel mull. 5 zile de la data comunicarii oficiale
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Anexa la HCL 24/26.02.2021

Programul de masuri pentru gospodarirea, salubrizarea ~i infrumusetarea
comunei Socodor in aoul2021
Prezentul program stabileste obligatiile ~i raspunderile ce revin autoritatilor
adrnlnlstratlei publice locale, lnstitutlilor publice, aqennlor economici ~i cetatenllor pentru
instalarea unui climat de ordine ~i curatenie in comuna noastra, conform O.G.21/2002
privind gospodarirea localitatilor urbane ~i rurale, aprobata prln Legea 515/2002,
cu
modlflcarlle ~i completarite ulterioare ~i a prevederllor O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic
al contraventluor, cu modificarile ~i cornpletarue ulterioare.
CAPITOLUL I

OBLIGATIILE PRIMARIEI

/-',

1. Prlmaria, Consiliul Local Socodor, vor lua masurl pentru conservarea ?i protectla
mediului, protectla sanatatii publice, prevenirea poluarH accidentale prin depozitarea in
locuri interzise sau pe malurile cursurilor de ape a diferitelor substante toxice, gunoaielor ?i
a rezlduurllor, Este asigurat sistemul de colectare corespunzatoare a deseurilor, prin
dotarea cu recipiente ~i asigurarea, contracost pentru persoanele fizice, de saci pentru
colectarea selectiv a gunoiului, curatenla strazllor, santurllor, a pletet ~i a celorlalte locuri
publlce, repararea ?i intretlnerea strazilor, a drumurilor comunale, a drumurilor agricole de
exploatare, podurilor ~i podetelor, finalizarea constructlllor incepute, repararea ~i zugravirea
celor existente, organizarea de actlunl pentru salubrizarea ~i igienizarea localitatii,
prevenirea poluarij apelor, pastrarea curatentet ~i aspectul corespunzator al vehiculelor,
amenajarea ~i intretinerea spatlllor verzi, a parcurilor, a bazei sportive sl de joaca pentru
copii.
T-permanent
R-viceprimar ~i/sau persoana lmputemlclta
in cadrul adunarilor cetatenesti ?i cu ajutorul retelelor de socializare, a paginii de internet
www.socodor.ro. se va aduce la cunostinta cetatenuor despre necesitatea ingrijirii localitatii,
a curatenlet, zuqravtrea ~i repararea locuintelor, ingrijirea santurnor, pomilor ~i a altor
aspecte legate de curatenie sl intrumusetare.
T- permanent
R-viceprimar ?i/sau persoana imputernldta

2. Prirnarla va face veriflcarl saptamanate cu privire la modul de depozitare a materialelor
din demolarea unor constructn.lnorumarea
cetatenilor spre spatule amenajate de depozitare
a materialelor din demolarea unor constructli,
3. Persoanele majore, apte de munca, care benefloaza de ajutor social conform Legii
416/2001 privind venitul minim garantat vor executa lucrarl de curatire a canalului colector
"Velj" de resturi menajere ~i in special in zona podurilor, curatirea santurilor de pe
marginea DC 118 de resturi menajere ~i vegetale. Refacerea santunlor, timpane la podete,
acolo unde este cazul. Se vor desfunda podetele, se vor repara portiunile de trotuare acolo
unde este cazul, se vor varui copacii ornamentali ~i pomii de pe domeniul public $i
capetele/timpanele de podurl/podete,
T -permanent
R-viceprimar st/sau persoana irnputernicita

3

4. Se vor reinnoi ~i se vor executa not indicatoare cu IIdepozitarea materia/e/or din
demo/ari interzisa" ~i cu "depozitarea gunoaie/or interzisa" ~ise vor piasa in locurile
unde se considers di se arunca gunoaie sau se parcheaza atelaje.
T-permanent
R-viceprimar st/sau persoana irnputerntdta
Deseurlle menajere sunt ridicate centralizat atat de la institutiile din subordinea Consiliului
local cat ~i de la cetateni comunei prin SC Grup 5alubritate Urbana 5RL in baza
contractului de delegare de gestiune incheiat, sub supravegherea prlmartet,
T-permanent
R-viceprimar ~i/sau persoana lmputernicita
CAPITOLUL II
OBLIGATIILE
IN5TITUTIILOR
PUBLICE ~51 PER50ANELOR JURIDICE DIN
.
.
COMUNA
5.Institutiile publice, agentii economici ~i celelalte persoane juridice Ie revin
urmatearele obligatii:
a) sa intretina in stare corespunzatoare
imobilele in care i~i desfasoara
aetivitatea, prln efeetuarea lucrarilor de reparatu, arnenajari ~i alte lucrari specifice;
b) sa asigure reparatla, spalarea geamurilor, vitrinelor, inlocuirea celor sparte,
intrettnerea firmelor sl a fatadelor imobilelor in care i~idesfasoara aetivitatea , lndusiv
spalarea ~iintretinerea lor;
c) sa asigure caratenla la locurile de depozitare a materialelor in curtl Ie interioare
sl pe celelalte terenuri pe care Ie detin, precum ~i pe caile de acces;
d) sa depoziteze corespunzator materialele din demolart, industriale, agricole,
precum ~i materialele refolosibile;
e) sa asigure igiena in imobile ~i incintele detlnute sub once fel prin aetivitati de
curatire, dezinsectle ~i deratizare;
f) sa efectueze ~i sa rnentina curatenla trotuarelor, a partii carosabile a strazii
sau drumului, a locurilor de parcare pe care Ie folosesc $i sa indeparteze zapada ~i qheata
de pe trotuarele din dreptul imobilelor ~i incintelor in care i~i desfa~oara aetivitatea;
g) sa respeete masurile stabilite de Consiliul local al comunei Socodor pentru
asigurarea curateniel sl igienei publice in localitate;
h) sa asigure curatlrea mijloacelor de transport ~i a utilajelor la intrarea acestora
pe drumurile publice;
T- Permanent
R-viceprimar ~i/sau persoana imputernicita
Administratori SC, AF
CAPITOLUL III
OBLIGATIILE CETATENILOR
6. Cetatenii au urmatoarele obligatii:
a) intretlnerea ~i curatenla locuintelor pe care Ie detm in proprietate sau chirie, a anexelor
qospodaresti, a curtllor ~iimprejmuirilor;
b) curatirea tatadelor loculntelor ~i a altor constructn amenajate la frontul strazll, tencuirea
sl zuqravlrea perlodlca a acestora;
c) finalizarea constructulor incepute, pe baza autonzatnlor emise de prirnar, in condlttlle $i
termenele stabilite de acesta;
d) repararea ~i intretlnerea lnstalatillor aferente imobilelor;
4

e) mentlnerea curateniel pe trotuare, pe partea carosabna a strazli sau a drurnulul, pe
portlunea din dreptul gospodariei ~i a locurilor de parcare pe care Ie folosesc;
f) indepartarea ghetii sl a zapezii de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care Ie detln
sau pe care Ie folosesc in alte scopuri;
g)pastrarea curatenlel pe arterele de circulatie, in piete, targuri, parcuri ~i alte locuri
publice;
h) asigurarea igienei publice ~i a curatenlel in localitate;
i) depozitarea materialelor rezultate din dernolarl numai in locuri special
amenajate de prlrnarte:
j) curatlrea mijloacelor de transport la intrarea pe drumurile publice;
CAPITOLUL IV
SANCTIUNI
7.Nesocotirea
sau neindeplinirea
obligatiilor
si responsabilltatdor
stabilite, atrage
raspunderea dtscpltnara, civila, contraventlonala sau penala, dupa caz a persoanelor
vinovate ~i se sanctloneaza potrivit legii.
8.Constituie contraventie nesocotirea sau neindeplinirea obflqatnlor ~i responsabllltatllor
prevazute la punctul 5 din anexa de catre agenti economici, lnstttutille publice sl celelalte
persoane juridice.
9.Contraventiile prevazute la punctul 5 se sanctloneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 100 lei la 300 lei pentru contraventllle prevazute la llt.a), b), e),
f), g) sl h);
b) cu amenda de la 300 lei la 500 lei pentru contraventille prevazute la lit.c),d);
10.Constituie contraventle nesocotirea sau neindeplinirea obligatiilor §i responsabilltatllor
prevazute de punctul 6 din anexa, de catre persoanele fizice.
11.Contraventiile prevazute la punctul 6 se sanctloneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 50 lei la 100 lei pentru contraventule prevazute la lit. a), b),
c), d), e), f), g), h) ~i j).
b) cu arnenda de la 100 lei la 300 lei pentru contraventltle prevazute la liti).
12.Constatarea contraventulor ~i aplicarea sanctlunllor se fac de catre primar sau de
persoanele imputernicite de acesta prin dispozitie ~i de lucratoril Postului de poutte din
comuna.
13.Sanqiunilor
prevazute la punctul 11 ~i la punctul 13 din anexa Ie sunt aplicabile
Prevederile Ordonantel Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventillor,
aprobata prin Legea nr.180/2002.

DE $EDINTA,

HAN

\
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COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,judelu/ Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40157358 1]1; e-mail: socodor@gmail.com,primaria@Socodor.ro;
Web: www.socodor.ro

Nr.463/1S.02.2021

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Programului de masun pentru qospodarirea, salubrizarea sl infrurnusetarea
comunei Socodor pentru anul 2021
Consiliul Local al Comunei Socodor, Jude!ul Arad, elF 3519330, intrunit
iN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2021
Avand in vedere:
- referatuI de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare Inregistrat cu
nr,464/15.02.2021;
- referatul de specialitate al secretarului comunei Socodor, Inregistrat cu nr,465/15.02.2021;
- prevederile O.U.G.nr.21/2002
515/2002,

privind qospodarirea localltatllor urbane ~i rurale, aprobata prin Legea

cu modlficarile ~i completanle ulterioare;

- prevederlle

O.G. nr,43/1997

completarlle ulterioare;
- prevederile art.59 alin.(l),

privind

regimul

drumurilor,

republicata

(rl),

cu

modificarlle

~i

lit. a) din Legea nr.211/2011 privind regimul deseurllor, republlcata (rl),

cu modiflcarile ~i completarile ulterioare;
- prevederile

Legi; nr.24/2007

localltatllor, republicata
- prevederile

«'»

privind reglementarea

O.U.G. nr.195/2005

privind

protectia

~i administrarea
mediului,

spatillor verzi din intravilanul

aprobata

prin Legea 265/2006,

cu

modlflcarfle ~i completanle ulterioare;
- prevederile HG.R. nr.1059/2013

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a calnllor fara stap€m;
- prevederile art.2 alin.(2) ~i ale art,4 din O.G nr.2/2001

privind regimul juridic al contraventlilor,

cu

rnodiflcarile sl completarile ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. (7) lit. g), lit. m), lit. p) ~i lit. 5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,

cu rnoditicarile si cornpletarlle ulterioare,

In temeiul
administrativ,

art.139

alin.(l)

!?i art. 196, alin.1,

ut.a) din O.U.G. nr.57/2019

privind

Codul

cu modlflcartle §i completarlle ulterioare,

HOTARA$TE
Art.1 Se aproba Programul de rnasuri pentru qospodarlrea, salubrizarea ~i infrumusetarea
comunei Socodor, in anul 2021, conform anexei care face parte inteqranta din prezenta

notarare,

Art.2 Prezenta hotarare se cornunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor, se duce la cuno~tinta publica prin afisare la
sediul primariel ~i pe pagina de internet www.socodor.ro
Judetul Arad, Serviciul Juridic §i Contencios Administrativ.

§i se cornunica cu lnstitutia

Prefectului-

COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, 1Ir.1, Cod Postal: 31 7305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358 JOO,.
Fax. +40257358112;
e-mail: socodor@gmail.com, primaria®Socodor.ro;
Web: www.socodor.ro

Nr. inregistrare: 464 din 15 februarie 2021
CABINET PRIMAR

Referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor
privind aprobarea Programului de masur] pentru gospodarirea,
salubrizarea ~i Infrumusetarea comunei Socodor pentru anul 2021
Subsemnatul Jura loan Dimitrie primar at Comunei Socodor, prezint referatul de
aprobare a Programului de masuri pentru qospodarirea, salubrizarea $i infrumusetarea
comunei Socodor pentru anul 2021.
Avand in vedere prevederile O.U.G.nr.21/2002 privind qospodarirea localitatllor
urbane ~i rurale, aprobata prin Legea 515/2002, cu modlflcarfle $i completarile ulterioare
sunt stabilite obligatiile $i raspunderile care revin autoritatuor adminlstratlei publice locale,
lnstttutlllor publice, aqenttlor economici $i cetatenuor pentru buna gospodarire a
localltatilor, pentru instaurarea unui cllrnat de ordine sl curatenie pe teritoriul acestora.
Asigurarea $i pastrarea curatenlel $i ordinii pe teritoriul locahtatilor, buna qospodarlre a
acestora $i respectarea normelor de igiena constituie 0 obligatie fundarnentala a
autoritatllor admlnlstratlei publice locale, a lnstttutlllor publice, aqentilor economici ~i a
altor persoane juridice, precum ~i a cetatentlor.
Prezentul program stablleste obligatiile $i raspunderile ce revin Comunei Socodor,
respectiv obligatiile primarului comunei, ale consiliului local, aqennlor economici $i
lnstttutlilor publice, precum sl ale persoanelor fizice care destasoara activitati pe raza
comunei Socodor sau au domldhul/rezldenta

in localitatea Socodor.

Fata de considerentele aratate mai sus, va propun spre dezbatere proiectul de
hotarare privind aprobarea Programului de rnasurt pentru qospodarirea, salubrizarea
infrumusetarea comunei Socodor, In anul 2021.

~j

COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,. comuna Socodor, nr.1, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100,'
Fax. +40257358112;
e-mail: socodor@gmaii.com, primaria@Socodor.ro,· Web: www.socodor.ro

Nr. inregistrare: 465 din 15 februarie 2021

Raportul secretarului general
privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea, salubrizarea
~i infrumusetarea comunei Socodor pentru anul 2021

Subsemnatul Crlsan Gheorghe, secretar general comuna Socodor, prezint urmatorul
referat cu privire la aprobarea Programului de masurl pentru qospodarlrea, salubrizarea ?i

intrumusetare a comunei Socodor, In anul 2021.
Avand In vedere prevederile O.U.G.nr.21/2002
urbane ~i rurale, aprobata prin Legea 515/2002,

privind gospodarirea localltatitor

cu rnodltlcartle ~icornpletarile ulterioare,

prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata (rl), cu modltlcarile ~i
completarile ulterioare, prevederile art.59 alin.(1), a din Legea nr.211/2011 privind regimul
deseurllor, repubncata (rl), cu modlttcarile ~i completanle ulterioare, prevederile Legii
nr.24/2007 privind reglementarea ~iadministrarea spatlllor verzi din lntravllanul locatltatllor,
republlcata

«'» prevederile

O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin

Legea 265/2006, cu rnodlflcarile ~i cornpletarlle ulterioare, prevederile H.G.R. nr.1059j 2013
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a calnllor fara stapan ~i prevederile art.2 alin.(2) !?i ale
art.4 din O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventnlor, cu modificarile sl
cornpletartle ulterioare,
propun aprobarea Proiectului de hotsrare prlvlnd Programul de rnasurl pentru
qospodarirea, salubrizarea ~iinfrumusetare

a comunei Socodor, In anul 2021.
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CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305, ju detu I Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358 112,' e-mail: socodor@gmail.com,primarUl@socod.or.ro;
Web: www.socodor.ro

Comisia pentru programe de dezvoltare economlco-soclala,
buget-finante,
administrarea domeniului public ~i privat al comunei , agricultura, gospodarie
comunala, protectia mediului, servicii ~i comert
AVIZUL
Nr. 23 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr.463115.02.2021 privind aprobarea Programului de masurl pentru
gospodarirea, salubrizarea ~i lnfrurnusetarea comunei Socodor pentru anul 2021
Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea Programului de masuri
pentru gospodarirea, salubrizarea si tnfrurnusetarea comunei Socodor pentru anul 2021,
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgen1a a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si cornpletarile
ulterioare, respectival

prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare sl

.

functionare a consiliului local,

Comisia pentru programe de dezvoltare

economico-sociala,

buqet-finante,

administrarea domeniului public ~i privat al cornunei , aqricultura, gospodarie cornunala,
protectia mediului, servicii ~i comert, nr.1 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta
urrnatorul aviz:

Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil
463/15.02.2021

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea,

salubrizarea ~i infrumusetarea

comunei Socodor pentru anul 2021, cu ...-...Ifara

amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatlile membrilor comisiei se regasesc in anexa care
face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, Tntermenul
recomandat, secretarului general al Comunei

:t)OCO(]aT

Presedintele Comisiei : Unc Dim

¢IJO

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, 1Ir.J, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358 JOO;
Fax. +40257358 112; e-mail: socodor@gmail.com,primaria@Socodor.ro;
Web: www.socodor.ro

Comisia pentru invatimant,

sanatate, cultura, protectia
de agrement

soclala, activitati

sportive

,i

AVIZUL
Nr. 23 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr.463/15.02.2021 privind aprobarea Programului de masur! pentru
gospodarirea, salubrizarea
Infrumusetarea comunei Socodor pentru anul 2021

,i

Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea Programului de rnasuri
pentru qospodarirea, salubrizarea ~i lnfrumusetarea comunei Socodor pentru anu12021,
in temeiul prevederiJor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodificarile si completarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 aUn. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~i
functionare a consiliului local,

Comisia pentru tnvatamant, sanatate, cultura, protectia soclala, activitati sportive ~i
de agrement, nr.2 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta urrnatorul aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

463/15.02.2021 privind aprobarea Programului de rnasuri pentru gospodarirea,
salubrizarea si tnfrurnusetarea comunei Socodor pentru anul 2021, cu ...-...tfara
amendamente.
Art. 2. - Amendamentele

si observatine membrilor comisiei se regasesc in anexa care

face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.
Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 31 7305,jude/uf Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358 112; e-mail: socodor@gmail.colII,primaria@Socodor.ro;
Web: www.socodor.ro

Comisia

pentru administratte publica locala, juridica,
publice,

a drepturllor

apararea ordinii ,i lini,tii

ceta1enilor

AVIZUL
Nr. 23 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr.463/15.02.2021 privind aprobarea Programului de masurl pentru
gospodarirea, salubrizarea
lnfrurnusetarea
comunei Socodor pentru anul 2021

,i

Avand ln vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea Programului de masuri
pentru gospodarirea, salubrizarea !?ilnfrurnusetarea comunei Socodor pentru anul 2021,
Tntemeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgen1a a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~i
functionare a consiliului local,
I

Comisia pentru admlnlstratie publica locala, juridlca, apararea ordinii ~i linistii
publice, a drepturilor cetatenilor, nr.3 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopts
urrnatorul aviz:

Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil
463/15.02.2021

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

privind aprobarea Programului de rnasuri pentru gospodarirea,

salubrizarea si tnfrurnusetarea comunei Socodor pentru anul 2021, cu ...-..'/fara
amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se reqasesc In anexa care
face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazul la prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, In termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.

11£

CONSILIULLOCALSOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358112; e-mail: socodOl@gmail.com,primuria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

HOTARAREA

Nr.2S

din 26 februarie 2021
privind aprobarea modificarilor in cadrul contractului de flnantare
al proiectului cu titlulllEco trans system - transport transfrontalier ecologic in zona
Socodor - Ketegyhaza"
Consiliul Local al Comunei Socodor, ludetul Arad, CIF 3519330, intrunit
IN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 februarie 2021

Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare,
Tnregistrat cu nr,472/16.02.2021;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 473/16.02.2021;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
- contractul de flnantare nr.20074/07.02.2019 inchelat intre comuna Socodor in calitate de
beneficiar ~i M.D.R.A.P. In calitate de Autoritate Contractanta a Programului Interreg VA
Romania-Ungaria, cu actele adltlonale ulterioare;
- acordul de transfer al sumei de 88.729,68 euro din bugetul proiectului al partenerului
Admlnistratia Ketegyhaza, judetul Bekes, Ungaria, in bugetul proiectului aferent Comunei
Socodor;
- prevederile O.G. nr. 29/2015 privind gestionarea ~i utilizarea fondurilor externe
nerambursabile ~i a coflnantarll publice natlonale, pentru obrecnvul .Cooperare terltorlala
europeana", In perioada 2014-2020, cu modlrlcarlle ~i completarlle ulterioare;
- prevederile art. 44 alin.(1) ~i alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind flnantele publice locale/
cu modiflcarile ~icompletarile ulterioare;
- prevederile HGR 907/2016 privind etapele de elaborare ~i contlnutul-cadru al docurnentatillor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de lnvestltil flnantate din fonduri publice,
cu modlttcarlle ~icompletarile ulterioare;
- prevederile art.129 alin.(2), lit. b), alin.(4)/ lit.d) ~iale alin.(7)/ lit.m) din O.U.G. nr.57j2019
privtnd Codul administrativ;
Votul exprimat de catre cei 10 consilieri prezentl la ~edinta/ din cei 11 Tn functle, din
care toti cei 10 consilieri au votat "pentru", fiind indeplinita conditia de majoritate
aosoluta, ceruta de prevederile art.139 alin.3, lit.a) din O.U.G. nr.57j2019 prlvlnd Codul
administrativ.
In temeiul art. 139 alin.(l) ~i art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G. nr.57j2019 privind Codul
administrativ,

HOTARA~TE
Art.l: Se aproba modificarile intervenite in cadrul contractului de flnantare nr.20074j
07.02.2019 inchelat intre comuna Socodor in calitate de beneficiar ~i M.D.R.A.P. In calitate de
Autoritate Contractanta a Programului Interreg VA Romania-Ungaria, pentru obiectivul de
lnvestltie Amenajare plste de biciclete In comuna Socodor, judetul Arad din cadrul proiectului
/TEcotrans system - transport transfrontalier ecologic in zona Socodor - Ketegyhaza".
1

II)

Modifid3rile au fost efectuate cu acordul prealabil al partenerului de proiect, Adminlstratia
Ketegyhaza, judetul Bekes, Ungaria.
Art.2: Suma nerambursablla arerenta proiectului .Eco trans system - transport transfrontalier
ecologic in zona Socodor - Ketegyhaza", conform contractului de tlnantare ~i dupa realocarea
intre partenerii de proiect, se majoreaza pentru Comuna Socodor cu 88.729,68 euro ~i va fi
de 984.472,68 euro, din care 836.801,78 euro flnantare FEDR, suma de 127.981,45 euro
coflnantare de la bugetul de stat ~icontrtbutla proprie a beneficiarului de 19.689,45 euro.
Art.3: Se aproba contributla proprie in proiect a Comunei Socodor de 19.689,45 euro
reprezentand coflnantarea de 2% din valoarea eligibila a proiectului, reprezentand
coflnantarea proiectului .Eco trans system - transport transfrontalier ecologic in zona Socodor
- Ketegyhaza".
Art.4: In urma realocarll bugetare se vor achlzitiona utilaje ?i echipamente cu ajutorul carora
se va intretlne curatenia pe tronsoanele de piste pentru blclchstl. Suplimentar, comuna
Socodor va aloca resursele financiare necesare din bugetul local ~i din alte surse, inclusiv
imprumuturi rambursabile pentru atingerea indicatorilor asumati prin proiect. Se aproba
solicitarea de prelungire a perioadei de implementare a proiectului cu 8 luni, cu termen de
finalizare 30.12.2021, solicitare care va fi propusa in cadrul actului aditionalla contractu I de
flnantare.
AIt.5: Asigurarea fluxului financiar sl sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe
durata trnplernentarn proiectului "Eco trans system - transport transfrontalier ecologic in zona
Socodor - Ketegyhaza",pentru implementarea proiectului in condltf optime, se vor asigura din
bugetul local al Comunei Socodor. Orice cheltuieli neeligibile care vor apare pe parcursul
lrnplernentaru proiectului, precum ~i cheltuielile cu rnentlnerea lnvestltlel pentru 0 perloada de
mlnlrn 5 ani de la finalizarea proiectului vor fi suportate in totalitate din surse financiare
alocate de la bugetul local sl/sau din alte surse atrase de catre comuna Socodor.
Art.6: Se vor asigura toate resursele financiare necesare irnplementarll proiectului in condltiile
rarnbursaru/ decontarf ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.7: Se imputernlceste domnul Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor sa semneze
toate actele necesare in vederea modlflcarii proiectului, precum §ii actelor aditlonale rezultate
la contractul de ftnantare in numele ~i pentru Comuna Socodor.
AIt.8: Prezenta hotarare se comunlca prln intermediul secretarului Comunei Socodor, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor, Secretariatului Comun al Programului
Interreg VA Romarua-Unqarla, membrilor echipei de implementare a proiectului §iise duce la
cunosttnta publica prln aflsare la sediul prtmarlel §iipe pagina de internet www.socodor.ro §ii
se comuruca cu lnstltutla Prefectului - Judetut Arad, Serviciul Juridic §iiContencios
Administrativ.

HAN

2

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARTI HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 25126.02.2021.'
Nr. crt.

Operatiuni efectuate

o
1

Data ZZlLUAN

1

Sernnaturape~esponsabile
efec!J(eze ~!dura

2

[Adoptarea hotararii') s-a facut ell majoritate 0 simpla X absoJuta 0 calificata!

2610212021

2

Comunicarea catre primar')

26/0212021

3

Comunicarea dire prefectul judetulur')

09/03/2021

4

Aduccrea la cunostinta publica4)+s)

09/03/2021

5

Comunicarea, numai in cazul celei ell caracter individual')+5)

.. .1...1

.

6

Hotararea devine obligatorie'') sau produee efecte juridice"), dupa eaz

•..1...1

.

-

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului ~OJ9
privind Codul administrativ, eu modificarile si completarile ulterioare:
') Art. 139 alin, (J): "In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotAniri, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz,
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (I), hotAnlrilc privind dobiindirea sau ins train area dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliullocal eu majoritatea
calificata deflnita 10art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in funcpe."
') Art. 197 alin. (2): "HotAr:lrile consiliului local se cornunica pri marului."
l) Art. 197 alin. (I). adaptat: Seeretarul general al comunei comunica hotar:lrilc eonsiliului local al eomunei prefectului in cel mull 10 zile lucraroare de la data adoptarii HCL.
') Art. 197 alin. (4): "Hotar:lrile C.L.Socodor se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii. prin grija seeretarului general al eomunei."
') Art. 199 alin. (I): "Comunicarea hotararilor C.L.Socodor cu caracter individual catre persoanele carora Ii se adreseaza se face in eel mult 5 zile de la data comunicarii ofieiale catre
IPrefect."
6) Art. 198 alin. (I): "HotAr:lrile C.L.Socodor cu caraeter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica."
') Art. 199 alin. (2): "Hotar:lrile C.L.Socodor cu caraeter individual produc efeete juridiee de la data comunicarii catre pcrsoanele carora Ii se adreseaza."

3
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KCtegyhaza Nagykozseg
Polga rmesteretol
5741 Ketcgyhaza Fo ler 9.
Tel.! 66/250-122 Fax: 661250-222
e-mail: kctegybnz8@kelegyhaza.bll

NYILATKOZAT

Alulirott Dr. Rttk6czine Tripon Emese, mint Ketegyhaza
-r>.

kepviseltere jogosult szemely a ROHU
alabbiakrol nyilatkozom:

Nngykolseg Onkormsoyzata
128 azonositoszamu projekttel kapcsolatban az

A kivitelezesi munkakra kiirt kozbeszerzesi eljaras eredmenyesen lezarult, A Stravaco
Epltoipari Kft- veJ 2020. december 29.-en bruno 13 l , t 72.123 Ft (362.033,90 Euro) ertekben a
vallalkozasi szerzodes megkotesre kerult. Az epitesi koltsegsoron levQ maradvany I 10.912,1
Euro 80 %-at azaz 88.729,68 Euro a szekudvari Partner reszere at kivanunk adni. A fennmarado
20 %-ot azaz 22.182,42 Euro koltseget pedig az esetlegesen elore nem lathato koltsegek
fedezeteul e koltsegsoron kivanunk mcgtartani,

Ketegyhazan, 2021. januar 28.

A fentiekkel egyetertek:
Gyula, 2021. januar 28.

~bni

MEZER

t4 Szolg61tat(l RI
Gyula. lC6rosi Ca. S.Il. 1(1
Wm: 20849618-1-04

"KUad6z6"

Hangyal Istvan

Muszaki ellenor

116

Ketegyhaza N agykolseg

Pclgarmesteretcl
5741 Ketegyhaiza

Fa ter

9.

Tel.: 66/ 250-121 Fax: 66/250-222
e-mail; ketegyhaza@ketegyhnza.hll

DECLARA TION
I, the undersigned, Dr. Rakoczine Tripon Ernese, as the person authorized to represent the
Local Government of Ketegyhaza Municipality, declare the following in connection with the
project with identification number ROHU 128:
,

\

The public procurement procedure for the construction works has been successfulJy completed.
On 29th December 2020, the business contract has been concluded with Stravaco Construction
Ltd. in the amount of 131.172.123 HUF (362.033,90 EUR). We wish to hand over 80% of the
remaining 110.912,10 EUR, ie 88.729,68 EUR on the construction cost line, to the Partner in
Szekudvar (Socodor). However, we want to retain the remaining 20%, ie 22.182,42 EUR on
the cost line as a cover of unforeseen costs.

Ketegyhaza, 28th January 2021.

I agree with the above:
Gyula, 28th January 2021,

MEZLJt<

Kl:restedelml ts S:rolgallal6~'
5700 0yuI1I, K&&i Ca, S.II, Ii.
1I.fII)CIIZIUIl!' 20849618-1-4*

.,}Cisad6zO"

gyallstvan
Construction supervisor

//'7

®!'J)

Interreg

'ftJr-:;,;.,p.!.,f'I
(jO\'fI\N~!tNI

Romania-Hungary
European Regional t:>o:wIcpment Fund

Project modification

request through Notification

PA2 - Improve sustainable cross-border mobility and remove bottlenecks
(Cooperating on accessibility)
S07/c Increased proportion of passengers using sustainable - low carbon, low
noise - forms of cross-border transport
Eco trans system - eco-frendly cross border transport in SocodorKetegyhaza

•

Project modification

Budgetary reallocations within
External expertise and services

the budgetary

line Staff costsand

request
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COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,' comuna Socodor, nr.l, Cod Postal: 317305,jude/u/ Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358 J 12; e-mail: socodor@gmail.com,primaria@Socodor.ro;
Web: www.socodor.ro

Nr.471116.02.2021

PROIECT DE HOTA.RARE
privind aprobarea modificarilor in cadrul contractului de flnantare
al proiectului cu titlul "Eco trans system - transport transfrontalier ecologic in zona
Socodor - Ketegyhaza"
Consiliul Local al Comunei Socodor, ludetul Arad, elF 3519330, intrunit
IN $EDINTA ORDINARA LADATA DE 26 februarie 2021
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare,
inregistrat cu nr.472/16.02.2021;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 473/16.02.2021;
- contractu I de finantare nr.20074/07.02.2019incheiat
intre comuna Socodor in calitate de
beneficiar $i M.D.R.A.P. in calitate de Autoritate Contractanta a Programului Interreg VA
Romanla-Unqarla, cu actele aditionale ulterioare;
- acordul de transfer al sumei de 88.729/68 euro din bugetul proiectului al partenerului
Adrnlnlstratla Ketegyhaza, judetul Bekes, Ungaria, in bugetul proiectului aferent Comunei
Socodor;
- prevederile O.G. nr. 29/2015 privind gestionarea sl utilizarea fondurilor externe
nerambursabile $i a cofinantarii publice natlonale, pentru obiectivul "Cooperare terltoriala
europeana", in perioada 2014-2020, cu modtncarue ~icornpletarlle ulterioare;
- prevederile art. 44 alin.(l) ~ialin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
cu rnodittcarlle ;;i cornpletanle ulterioare;
- prevederile HGR 907/2016 privind etapele de elaborare ~i contmutul-cadru al documentattilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investltil flnantate din fonduri publice,
cu modiflcarile $i cornpletanle ulterioare;
- prevederile art.129 alin.(2), lit. b), alin.(4), lit.d) sl ale alin.(7), ut.m) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin.(1) $i art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
adminlstrativ,

HOTARAsTE •
Art.l: Se aproba modlftcarlle intervenite in cadrul contractului de flnantare nr.200741
07.02.2019 incheiat Intre comuna Socodor in calitate de beneficiar $i M.D.R.A.P. in calitate de
Autoritate Contractanta a Programului Interreg VA Rornanta-Unqarta, pentru obiectivul de
investitle Amenajare piste de bicidete in comuna Socodor, judetul Arad din cadrul proiectului
"Eco trans system - transport transfrontalier ecologic in zona Socodor - Ketegyhaza".
Modifidirile au fost efectuate cu acordul prealabil al partenerului de protect, Admlrustratla
Ketegyhaza, judetul Bekes, Ungaria.
Art.2: Suma nerarnbursablla arerenta proiectului "Eco trans system - transport transfrontalier
ecologic in zona Socodor - Ketegyhaza", conform contractu lui de flnantare $i dupa realocarea
intre partenerii de protect, se majoreaza pentru Comuna Socodor cu 88.729,68 euro sl va fi
de 984.472,68 euro, din care 836.801,78 euro flnantare FEDR, suma de 127.981,45 euro
coflnantare de la bugetul de stat $i contributla propria a beneficiarului de 19.689,45 euro.
1

Art.3: Se aproba contrlbutla proprie In proiect a Comunei Socodor de 19.689,45 euro
reprezentand cotinantarea de 2% din valoarea eligibila a proiectului, reprezentand
coflnantarea proiectului "Eco trans system - transport transfrontalier ecologic In zona Socodor
- Ketegyhaza".
Art.4: In urma realocarll bugetare se vor achlzlnona utilaje ~iechipamente cu ajutorul carora
se va lntretlne curatenla pe tronsoanele de piste pentru blcldlstl. Suplimentar, comuna
Socodor va aloca resursele financiare necesare din bugetul local ~i din alte surse, inclusiv
imprumuturi rambursabile pentru atingerea indicatorilor asumatl prin proiect. Se aproba
solicitarea de prelungire a perioadei de implementare a proiectului cu 8 luni, cu termen de
finalizare 30.12.2021, solicitare care va fi propusa In cadrul actului adltionat la contractu I de
flnantare.
Art.5: Asigurarea fluxului financiar ~i sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe
durata lmplernentarli proiectului "Eco trans system - transport transfrontalier ecologic In zona
Socodor - Ketegyhaza",pentru implementarea proiectului in conditti optime, se vor asigura din
bugetul local al Comunei Socodor. Orice cheltuieli neeligibile care vor apare pe parcursul
lmplementarf proiectului, precum $i cheltuielile cu rnentlnerea lnvestitlel pentru 0 perioada de
minim 5 ani de la finalizarea proiectului vor fi suportate In totalitate din surse financiare
alocate de la bugetul local ~i/sau din alte surse atrase de catre comuna Socodor.
Art.6: Se vor asigura toate resursele financiare necesare lmptementarf proiectului in conditille
rarnbursarll/ decontarf ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.7: Se imputernlceste domnul Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor sa semneze
toate actele necesare in vederea modlflcsrlt proiectului, precum §i actelor adlttonale rezultate
la contractu I de ftnantare in numele sl pentru Comuna Secodor.
Art.8: Prezenta hotarare se cornunlca prin intermediul secretarului Comunei Socodor, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor, Secretariatului Comun al Programului
Interreg VA Romania-Unqarla, membrilor echipei de implementare a proiectului ~i se duce la
cuno~tinta publica prin aflsare la sediul primariei ~i pe pagina de internet www.socodor.ro §i
se cornunica cu lnstltutla Prefectului - Judetul Arad, Serviciul Juridic ~i Contencios
Administrativ.
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Numar inregistrare: 472 din 16 februarie 2021

Referatul de aprobare al primarului

Comunei Socodor

privind aprobarea modifidirilor in cadrul contractului de finan~are
a proiectului cu titlul "Eco trans system - transport transfrontalier ecologic in
zona Socodor - Ketegyhaza"

Subsemnatul Jura loan Dimitrie primar al Comunei Socodor, prezint referatul de
aprobare a rnodlflcanlor in cadrul contractului de flnantare a proiectului cu titlul "Eco trans
system - transport transfrontalier ecologic in zona Socodor - Ketegyhaza".
Avand tn vedere economiile rezultate in urma flnalizaril achizitiilor de catre
partenerul de proiect, adrnlnistratia Ketegyhaza, in urma sedintelor de lucru dintre
Comuna Socodor ~i Adrninistratia Ketegyhaza, s-a hotarat transferul sumei de
88.729,68 euro din bugetul partenerului Adrninlstratia Ketegyhaza, in bugetul
proiectului aferent Comunei Socodor pentru acoperirea cheltuielilor generate de
preluarea a 2,541 km de piste care trebuiau realizate in localitatea Ketegyhaza si
urrneaza sa fie realizate in localitatea Socodor.
In urma realocarii bugetare intre parteneri, suma neramoursabila aferenta
proiectului .Eco trans system - transport transfrontalier ecologic in zona Socodor Ketegyhaza", conform contractu lui de flnantare se rnajoreaza pentru Comuna Socodor
cu 88.729,68 euro ~i va fi de 984.472,68 euro, din care 836.801,78 euro finantare
FEDR, suma de 127.981,45 euro cofinantare de ta bugetul de stat ~i contributia proprie
a beneficiarului de 19.689,45 euro. Contributia proprie in proiect a comunei Socodor
este de 19.689,45 euro ~i reprezinta coflnantarea de 2% din valoarea eligibila a
proiectului, suma alocata din bugetul local.
Dupa finalizarea tuturor achizltiilor se propune achizitionarea de utilaje ~i
echipamente cu ajutorul carora sa se tntretina curatenia pe tronsoanele de piste pentru
blclchsti.
Avand tn vedere cele prezentate mai sus, va rog sa aprobati modlftcarile
intervenite la contractu I de flnantare, respectiv majorarea bugetului pentru Comuna
Socodor cu suma de 88.729,68 euro ~i prelungirea contractului de finantare pana la
data de 30.12.2021.
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Numar inregistrare: 473 din 16 februarie 2021

Referat al secretarului comunei Socodor
privind aprobarea modificiirilor in cadrul contractului de flnantare
a proiectului cu titlul "Eco trans system - transport transfrontalier ecologic in zona
Socodor - Ketegyhaza"
Subsemnatul, Crisan Gheorghe, secretar al comunei Socodor, rog Consiliul Local
Socodor, sa aprobe rnodificarile la contractu 1de finantare aferent proiectului cu titlul .Eco
trans system - transport transfrontalier ecotogic in zona Socodor - Ketegyhaza".
Avand in vedere economiile rezultate in urma finalizarii achizitiilor
de catre
,
partenerul de proiect, administratia Ketegyhaza, in urma sedintelor de lucru dintre
Comuna Socodor ~i Aoministratia Ketegyhaza, s-a hotarat transferul sumei de 88.729,68
euro din bugetul partenerului Adminlstratia Ketegyhaza, in bugetul proiectului aferent
Comunei Socodor pentru acoperirea cheltuielilor generate de preluarea a 2,541 km de
piste care trebuiau realizate in localitatea Ketegyhaza si urmeaza sa fie realizate In
localitatea Socodor.
In urma realocarii bugetare intre parteneri, suma nerarnbursablla aferenta
proiectului .Eco trans system - transport transfrontalier ecologic in zona Socodor Ketegyhaza", conform contractului de finantare se rnajoreaza pentru Comuna Socodor cu
88.729,68 euro si
FEDR,
, va fi de 984.472,68 euro, din care 836.801,78 euro finantare
,
suma de 127.981,45 euro cofinantare de la bugetul de stat ~i contributla proprie a
beneficiarului de 19.689,45 euro. Contributia proprie in proiect a comunei Socodor este
de 19.689,45 euro sl reprezinta coflnantarea de 2% din valoarea eligibila a proiectului,
suma alocata din bugetullocal.
Dupa finalizarea tuturor achizltiilor se propune achlzitionarea de utilaje ~i
echipamente cu ajutorul carora sa se lntretina curatenia pe tronsoanele de piste pentru
blcichsti.
Suplimentar, comuna Socodor va aloca resursele financiare necesare din bugetul
local ~i din alte surse, inclusiv imprumuturi rambursabile pentru atingerea indicatorilor
asumati prin proiect. S-a hotarat solicitare de prelungire a perioadei de implementare a
proiectului cu 8 luni, cu termen de finalizare 30.12.2021.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rog sa aprobati modificarile
intervenite la contractu I de flnantare, respectiv majorarea bugetul proiectului cu
88.729,68 euro si achlzitionarea de utila]e si echipamente pentru tntretinerea ~i curatenia
pistei de biciclete.

CONSILIUL LOCAL SOC ODOR
Cod Fiscal: 3519330: comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +40257358100:
Fax. +40257358 112; e-mail: socodor@gmail.com,primaria@Socodor.ro;
Web: www.socodor.ro

Comisia pentru programe de dezvoltare economlco-soclala,
buget-finante,
administrarea domeniului public fi privat al comunei , agricultura, gospodarie
comunala, protectia mediului, servicii fi cornert
AVIZUL
Nr. 24 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr.471/16.02.2021 privind aprobarea modiflcarllcr in cadrul
contractului de finantare al proiectului cu titlul "Eco trans system- transport
transfrontalier
ecologic in zona Socodor - Ketegyhaza"
Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea modlflcaritor in cadrul
contractului de flnantare al proiectului cu titful .Eco trans system - transport transfrontalier
ecologic in zona Socodor - Ketegyhaza",
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, respectiv al prevederifor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~i
functionare a consiliului local,

Comisia pentru programe de dezvoltare econornico-sociala,

buqet-finante,

administrarea domeniului public ~i privat al comunei , aqricultura, gospodarie cornunala,
protectla mediului, servicii ~j cornert, nr.1 din cadruf Consiliului Local Socodor, adopta
urmatorul aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefa'lorabil
471/16.02.2021

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

privind aprobarea modlflcaritor in cadrul contractului de finantare at

proiectului cu titlul .Eco trans system - transport transfrontalier ecologi.c in zona Socodor Ketegyhaza", cu ...- ...Ifara amendamente.
Art. 2. - Amendamentele

si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care

face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.
Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.
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CONSILIUL LOCAL SOC ODOR
Cod Fiscal: 3519330,. com una Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305, judetul Arad, Tel.: +40257358 100,Fax. +40257358112;
e-mail: socodol@gmail.com,primaria@Socodor.ro;
Web: www.socodor.ro

Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectla soclala, activitciti sportive §i
de agrement

AVIZUL

Nr. 24 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr.471/1S.02.2021 privind aprobarea modiflcarllor in cadrul
contractului de flnantare al proiectului cu titlul "Eco trans system- transport
transfrontalier ecologic in zona Socodor • Ketegyhaza"
Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea moditicarilor in cadrul
contractului de flnantare al proiectului cu titlul .Eco trans system - transport transfrontalier
ecologic in zona Socodor - Ketegyhaza",
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenla a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile sl completarue
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~i
functionare a consHiului local,

Comisia pentru tnvatamant, sanatate, cultura, protectia soclala, activitali sportive ~i
de agrement, nr.2 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta urmatorul aviz:

Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefa'lorabil proiectul de hotarare a consiliului local nr.
471/16.02.2021 privind aprobarea rnodiflcaritor in cadrul contractului de finantare al
proiectului cu titlul .Eco trans system - transport transfrontalier ecologic in zona Socodor Ketegyhaza", cu ...-.. .lfara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele

sl observatiile mernbrilor comisiei se regasesc in anexa care

face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se cornunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.
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Cod Fiscal: 3519330,. comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/u/ Arad, Tel.: +4 0257358100,.
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Comisia pentru admlnlstratle publica locala, juridica, apararea ordinii !ji lini!jtii
publice, a drepturilor cetatenilor

AVIZUL

Nr. 24 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr.471/16.02.2021 privind aprobarea modlficarllor in cadrul
contractului de flnantare al proiectului cu titlul "Eco trans system- transport
transfrontalier ecologic in zona Socodor • Ketegyhaza"
Avand In vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea modfflcanlor in cadrul
contractului de flnantare al proiectului cu titlul .Eco trans system - transport transfrontalier
ecologic in zona Socodor - Ketegyhaza" ,
tn temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Orconanta de urgenta a
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu mcdlflcarile si cornpletarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare sl
functionare a consiliului local,

Comisia pentru adrnlnistratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor, nr.3 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopts
urrnatorul aviz:

Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nsfavorabil proiectul de hotarare a consiliului local nr.
471/16.02.2021 privind aprobarea modlflcarilor in cadrul contractului de finantare al
proiectului cu titlul .Eco trans system - transport transfrontalier ecologic in zona SocodorKetegyhaza", cu ...-.. .lfara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care
face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se cornunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.

Secretarul Comisiei: Nadaban Stelian Tra

CONSILIUL LOCAL SOC ODOR
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HOT ARAREA Nr.26
din 26 februarie 2021
privind aprobarea plalii cotizatiei Comunei Socodor pe anul 2021 la bugetul Asociatiei
Comunelor din Romania (ACOR)
Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad, CIF 3519330, intrunit
iN SEDINTA
ORDINARA LA DATA DE 26 februarie 2021
,

.

Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare,
inregistrat cu nr.478/17.02.2021;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 479/17.02.2021;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
- prevederile H.C.L. Socodor nr.121/30.11.2017 privind aderarea comunei Socodor JaAsoclatia
Comunelor din Romania;
- prevederile Hotararii Asoclatlel Comunelor di Romania nr.3 din 25.01.2008 privind stabilirea
cotlzatlel anuale datorate de membrii Asoclatlel Comunelor din Romania, actuallzata:
- prevederile art.129, alin.2, lit. e) ~i alin.(9), lit. c) din O.U.G. nr.S7/2019 privind Codul
administrativ, cu modifidkile sl completarlle ulterioare;
Votul exprimat de catre cei 10 consilieri prezenp la ~edinta, din cei 11 in funcne, din
care tott cei 10 consilieri au votat "pentru".
In temeiul art.139 alin.(l) ~i art.196 alin.(l) lit.a) din ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.S7/2019 privind Codul administrativ,

HOTARA$TE:
Art.l: Se aproba plata cottzattet Consiliului Local Socodor aterenta anului 2021 in cuantum de
1.150 lei, la bugetul Asoclatlel Comunelor din Romania.
Art.2: Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~iAsoclatlel Comunelor din Romania ~i
se duce la cuno~tinta publica prin aflsare la sediul prtmariel ~i pe pagina de internet
www.socodor.ro ~i se comunlca cu Instltutla Prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic ~i
Contencios Administrativ.

DE SEDINTA,
SIllER
HAN

,~VIDIU

l
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PROCEDURI OBLIGATORlJ ULTERIOARE ADOPTARII HOT ARARJI CONSILIULUI LOCAL NR. 26126.02.2021.1
Nr.

Operatiuni efectuate

crt

o

Semnatura persoanei
responsab~efectueze
gfoced.il~

DataZVLUAN

1

2

I

Adoptarea hotararii') s-a facut cu majoritate

2

!Comunicarea catre primar')

X simpla a absoluta a calificata"

26/02/2021

3

!Comunicarea catre prefectul judetului')

09/03/2021

4
5

Aducerea la cunostinta publica'j+')
Comunicarea, numai in cazul celei eu earacter individuaI4)+5)

09/03/2021

26/0212021

•..1.. .1

\:

\

t-IlJIj

.

6
Hotararea devine obligatorie") sau produce efecte juridice'), dupa caz
.. .1.. .1
.
Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvemului Uf. 57/2Q12 privind Codul adrninistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:
I) Art. 139 alin. (1): "In exercitarea atributiilor ce ii revin, eonsiliullocal adopta hotarar], eu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (I), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de
consiliullocal cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie."
2) Art. 197 alin. (2): .Hotarsrile consiliului local se comunica prirnarului."
J) Art. 197 alin. (I), adaptat: Secretarul general al eomunei comuniea hotararile consiliului local al comunei prefectului in eel mull 10 zile lucratoare de la
data adoptari i HCL.
4) Art. 197 alin. (4): .Hotararile C.L.Socodor se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secrelarului general al comunei."
5) Art. 199 alin, (I): .Comunicerea hotararilor C.L.Socodor cu caracter individual catre persoanele carora Ii se adreseaza se face in eel mull 5 zile de la data
comunicarii oficiale catre prefect."
6) Art. 198 alin. (I): "Hotariiriie C.L Socodor eu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica."
') Art. 199 alin. (2): "Ho!ilriirile C.L.Soeodor cu caracter individual produc efeele juridiee de la data comuniclirii clitre persoanele clirora Ii se adreseaza."
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HOTARAREA NR. 3
din 25 ianuarie 20081
privind stabilirea cotlzatlel anuale datorate de membrii
Asoclatle! Comunelor din Romania

Luand in considerare necesitatlle de dezvoltare orqanlzationala a Asociatlel, precum ~i a filialelor
judetene, cotizatiile anuale achitate de membri constituind principala categorie de resurse patrimoniale
ale Asoclatlei Comunelor din Romania :;;i ale filialelor judetene,
1inand seama de prevederile art. 8 din Legea admirustratlel publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modiflcarile 9i cornpletanle ulterioare, precum :;;ide Hotararea Guvernului nr. 521/2005
privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorltatilor aorrunistratlet publice locale la
elaborarea proiectelor de acte normative, cu modlticarile 9i completarlle ulterioare, necesltand 0
activitate sporita din partea Asoclatiel Comunelor din Romania,
luand in considerare prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind flnantele publics
locale, cu rnodltlcarile ~i cornpletarile ulterioare, respectiv: "Obligatiile financiare rezultate din acorduri
de cooperare, de infratire sau de aderare a unitatilor administrativ-teritoriale
la asoclatli interne
organizate la nivel national ori la organizatli internationale cu personalitate jurldica, hotarate de
autoritatile deliberative, in conditiile legii, se suporta din bugetele locale ale acestora.",
avand in vedere pozitia irnportanta pe care Asociatla Comunelor din Romania 0 detlne in structura
unor organisme europene: Congresul Puterilor Locale ~i Regionale din Europa - Camera Puterilor
Locale, Comitetul Regiunilor, Consiliul Comunelor ~i Regiunilor din Europa (CCRE/CEMR),
Orqanlzatia Mondiala a Oraselor 9i Autoritatilor Locale Unite, Reteaua Asoclatlilor Autoritatilor Locale
din Sud-Estul Europei, pozltie care lrnplica cheltuieli suplimentare pentru a putea avea un rol activ in
deciziile luate la acest nivel,
luand in calcul oportunitatea de a accesa fondurile structurale 9i de a desfasura 0 serie de
proiecte in beneficiul zonelor rurale, dar care necesita ~i 0 serie de resurse financiare proprii,
analizand prevederile Hotararii Adunarf generale nr. 2/2000 privind stabilirea cotizatiel pe anul
2000 si pe cele ale Hotararll Adunarf generale nr. 9/2001 privind aprobarea cotizatiel pentru anul
1 Prezenta este consolidata potrlvlt art. I din Hotararea Adunarii Generate a ACo.R. nr. 10/2018, art. I din Hotararea Adunarii
Generale a ACo.R. nr. 6/2018, potrivit art. I din Hotararea Adunarii Generate a ACo.R. nr. 6/2017, art. I din Hotararea Adunarii
Genera'e a ACo.R. nr. 11/2016 ~i art. II din Hotararea Adunaril Generale a A.Co.R. nr. 11/2014 pentru modificarea ~I completarea
Hotarariirii Adunarii Generale a A.Co.R. or. 3/2008 privind stabilirea cotizatiel anuale datorate de membrii Asoc:iatiei Comunelor din
Romania, precum ~i pentru stabllirea unor masuri organizatorlce referitoare la incheierea acordurilor de cooperare.
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2001, Hotararil Adunarii generale nr. 2/2002 privind stabilirea cotizatlel anuale a asociatilor, Hotararii
Adunarii generale nr. 2/2005 privind stabilirea cctlzatiel anuale datorate de membrii Asociatiel
Comunelor din Romania, Hotararii Adunarii generale nr. 4/2005 privind stabilirea cotizatiel anuale
datorate de membrii Asociatlei Comunelor din Romania, Hotararf Adunarii generale nrAI2006 privind
stabilirea cotlzatiel anuale datorate de membrii Asociatiel Comunelor din Romania,
avand in vedere prevederile art. 11 alin. (1) lit. b), art. 12 lit. h), art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2) 9i
alin. (3), art. 15 alin. (1) lit. b) din Statut,
ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA intrunita
sesiune crdtnara, in municipiuf Bucurestl, adopta, prezenta hotarare.

statutar, in

Art. 1•• (1) Cotizatla anuala reprezinta obligatia flnanciara rezultata din aderarea unei comune la
Asoclatla Comunelor din Romania ~i se stablleste in functie de nurnarul locuitorilor unitatii
administrativ-teritoriale
respective, raportat de Institutul National de Statlstlca la data de 1 ianuarie a
fiecarui an, dupa cum urmeaza:
Numarullocuitorilor
comunei

Cottzatia anuata datorata
pentru anii 2015-2018,
in lei

d) Intre 5.001 !?i10.000,

Cotlzatla anuala
datorata pentru anii
2012-2014,
in lei
2
500
600
700
800

3
600
750
900
1.100

Cotizatia anuala
datorata lncepand cu
1 ianuarie 2019,
in lei
4
1.000
1.150
1.300
1.500

e) Tntre 10,001 !?i20.000,

900

1.300

1.700

f)

900

1.500

1.900

0

1
Pfma la 1.500, inclusiv

a)
b) Intre 1.501 !?i3.000, inclusiv

c)

Tntre 3.001 sl 5.000, inclusiv
inclusiv

inclusiv
Intre 20.001 !?i50.000,
inclusiv

-

(2) Cotlzatia anuala datorata tncepand cu 1 ianuane 2019 cuprinde suma de 400 de lei,
care se constituie pentru construirea Casei Comunelor din Romania, in Bucuresti.
(3) Sumele incasate pentru construirea Casei Comunelor din Romania se vireaza in prima
decada a flecarei luni, pentru luna explrata, in cont distinct, lncasarlle fiind evidentlate pe
pagina www.acor.ro.
(4) Cotizatia anuala prevazuta la alin. (1), inclusiv cea majorata prin hotarare a filialei judetene,
precum 9i orice alte obligatii financiare rezultate din acordul de aderare, potrivit legii, se suporta
integral din bugetul local, pe baza hotararii consiliului local privind aderarea comunei respective la
Asociatia Comunelor din Romania,
(5) Asociatia Comunelor din Romania, prin personalul executiv, pana la data de 31 decembrie a
fiecarul an, notiflca, utilizand mijloacele electronice de comunicare, fiecare cornuna care figureaza ca
membra a sa, privind obligatiile financiare ce Ie are de achitat pentru anul urmator. Pentru evldenta
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notitlcarilor si identificarea acestora, se instituie un registru special, in format electronic, numerotarea
facandu-se, in ordinea datarii lor, separat pe fiecare an calendaristic.
(6) Situalia nominala a notiticarllor prevazute la alin. (3), precum si a obligatiilor financiare datorate
pentru anul urrnator se publica, in format electronic, pe pagina de internet a Asociatiel,
(7) Notiflcarlle prevazute la alin. (3), lncepand cu prima zi ce urrneaza termenele prevazute la art.
13 alin. (1) lit. d) l?i alin. (2) din Statutul Asociatiei Comunelor din Romania, devin executorii fara nicio
alta lnstiintare.
(8) Constituie obligalii financiare ~i se suporta integral din bugetul local ~i sumele rezultate din
acordurile de cooperare pentru organizarea ~i exercitarea unor activitali in scopul realizarii unor
atributii stabilite prin lege autoritatilor administrate! publice locale, la nivelul filialelor [udetene ale
Asocianel Comunelor din Romania, care se vireaza direct catre aceste structuri judetene,
(9) Nu poate fi semnatara a acordului de cooperare, potrivit prevederilor alin. (6), comuna care nu
este membra a Asoclatlel Comunelor din Romania si care nu are achitate, la termen, obliqatiile
tinanciare catre aceasta. Sumele platlte
respectarea acestor conditii nu intra sub incidenta
obligatiilor financiare care se suporta din bugetullocal, potrivit, legii.
(10) Presedlntil filialelor judetene au obligalia comunlcarii catre Asoclatia Comunelor din Romania
a comunelor semnatare ale acordurilor de cooperate, pe domenii de activitate, in termen de cel mult
30 de zite de la semnarea acordurilor respective. Presedintele executiv al Asoclatiel Comunelor din
Romania stablleste persoana/persoanele,
din aparatul executiv, care realizeaza/actuallzeaaza
evidenta acordurilor de cooperare, pe domenii de activitate, sl pe judete.
(1'1) In cazul in care la nivelul unui jude1 nu este Tnfiintata filiala judeteana a Asociatiel Comunelor
din Romania cu personalitate juridica sau chiar daca are personalitate juridica, nu are organizate, prin
cooperare, exercitarea unor activitati in scopul reallzarii unor atributii stabilite prin lege autoritatilor
adminlstratlel publics locale, comunele membre ale Asoclatlel Comunelor din Romania din judetul
respectiv pot solicita semnarea de acorduri de cooperare cu filiatele judetene care au organizate astfel
de actlvltati, din alte judete, de regula, invecinate.
(12) Un ora92 poate solicita semnarea unui acord de cooperare pentru exercitarea unor activitati in
scopul realizarii unor atributil stabilite prin lege autoritatilor administratiei publice locale, cu filiala
[udeteana a Asociatlei Comunelor din Romania cu personalitate jurldlca, numai daca achita catre
Asoclatia Comunelor din Romania suma corespunzatoare
numarului locuitorilor 9i in conditllle
prevazute la art. 1.
(13) In cazul Tn care se constata ca sunt incalcari ale prevederilor alin. (3)-(6) presedlntele,
presedintele executiv, secretarul general sau directorul executiv ai Asoclatiel Comunelor din Romania,
sesizeaza structura finantelor publice [udeteana sau camera de conturi pentru stabilirea de rnasuri,
inclusiv pentru recuperarea sumelor platite cu titlu de obligatii financiare din bugetele locale.

tara

Art. 2. - (1) Cotlzatla se achita pana cel tarziu la data de 31 martie a fiecarui an de catre membrii
Asoclatiel Comunelor din Romania. In cazul in care data de 31 martie coincide cu
termenul de plata este ultima zi tucratoare a lunii martie.

0

zi nelucratoare,

Sunt incluse 9i municipiile. A se vedea art. 3 alin. (3) din Constitutla Romaniei, republicata, care prevede:
.Teritonu; este organizat, sub aspect administrativ, in comune, orese §i jude/e. In conditiile legii, unele orese sunt
decfarate municipii."
2
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(2) Daca 0 cornuna datoreaza cotizatia anuala, partial sau integral, pe unul sau pe mai multi ani,
iar suma platita nu este sutlcienta pentru a stinge toate restantele, stingerea se efectueaza, din oficiu,
in ordinea vechimii, pana la stingerea inteprala a acestora.
(3) Sumele platlte ce depasesc pe cele necesare stingerii integrale a restantelor, potrivit ordinii
prevazute la alin. (2), se considera:
a) plata in contul cotizatlei pe anul curent pana la nivelul acesteia, potrivit prevederilor prezentei
hotarari:
b) plata in contul cotizatiei anuale pentru anii viitori, pentru suma ce excede celei prevazute la lit.
a).
(4) Data plalii este cea a extrasului de cont emis de unitatea de trezorerie ~i contabilitate publica
la care are deschis contul comuna respectiva.
(5) In cazul membrilor care adera Ia Asociatia Comunelor din Romania dupa data de 1 martie,
termenul de plata a cotizatiei pentru anul respectiv este de 30 de zile calendaristice de la data
adoptarii hotararii consiliului local.
(6) Cotizatia datorata de membrii Asociatiei Comunelor din Romania, potrivit Statutului, este
anuala, nu poate f fractionate pentru perioade mai mici de un an calendaristic ~i se urmareste la plata
in conditiile stabilite prin prezenta hotarare.
(7) Pentru plata in numerar a cotlzatiei anuale se emite chitanta.

--.~.

.

Art. 3. - (1) Dupa dobandirea personalitatil juridice a filialei judetene a Asociatiei Comunelor din
Romania, in conditiile legii si ale Statutului, cotizatia anuala datorata de comunele care au aderat la
Asociatie se stablleste in cote-patti care sa revina Asociatiei ~i respectiv filialei judetene, dupa cum
urrneaza:
a) in cazul cotizatlllor anuale achitate pana la termenele de plata prevazute la art. 2 alin. (1) ~i (3),
50 % din suma tncasata ramane in contul Asoclatlel Comunelor din Romania ~i 50 % se vireaza In
contul filialei judetene:
b) in cazul cotizatiilor anuale achitate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la art. 2 alin.
(1) ~i (3), 60 % din suma lncasata ramane in contul Asociatlel Comunelor din Romania 9i 40 % se
vlreaza in contul filialei judetene:
c) in cazul cotizatlilor neachitate pana la sfarsltul anului pentru care se datoreaza, 100% din suma
Incasata ramane in contul Asociatiel Comunelor din Romania .
(2) Partajarea prevazuta la alin. (1) se efectueaza lncepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator
numai pentru filialele judetene de la nivelul carora comunele au achltata integral cotizatla pe anul
respectiv si, la data de 31 decembrie a anului curent, nurnarul acestora este de cel putin 30% din
nurnarul total al comunelor din acel jude].
(3) Virarea cotel-parti cuvenite filialei judetene se face in prima decada a fiecarui trimestru pentru
trimestrul precedent.
.
Art. 4. • (1) Filialele judetene ale Asociatiei Comunelor din Romania care au dobandit
personalltate juridica, in condltiiie legii ~i ale Statutului, prin hotarari ale adunarilor generale ale
acestora, pot majora cotlzatla anuala prevazuta la art. 1 pentru comunele din judetul respectiv.
Prevederile art. 3 se aplica in mod corespunzator, cu condltia primirii de catre Asociatia Comunelor din
Romania a hotararll adunarii generale a filialei judetene privind virarea cotizatiel.
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(2) Hotararea adunarf generate a filiatei judetene de majorare a cotizatlel anuale se transmite
Asocianel Comunelor din Romania in termen de eel mult 15 zile de la data adoptarii/erniterii, sub
sanctiunea nulitalii absolute.

Art. 5. - Situaliile finaneiare anuale ate filialelor judetene ale Asociatiel Comunelor din Romania se
depun la directiile generale ale finantelor publiee [udetene, in condltlile legii. Un exemplar de pe
situatiite finaneiare anuale, inregistrat ta directia generata a flnantelor publiee judetene, se Inainteaza
la sediul Asociatiei Comunelor din Romania in vederea centralizarii aeestora la nivel national ~i
prezentaril aeestor date in proxima sesiune a adunarii generale a Asoclatlel Comunelor din Romania.
Art. 6. - Cotizatiile anuale restante pentru oricare din anii anteriori anului 2012 nu mai reprezmta
obligalii financiare care trebuie achitate Asoclatlei Comunelor din Romania.
Art. 7.

(1) Membrii eare nu-si achita cotlzatla anuala, in condltiile Statutului ~i ale prezentei
hotarari, pana la onorarea integrala a obligatiei restante, deead din drepturile de membru prevazute la
art. 12 din Statutul Asociatiei Comunelor din Romania.
(2) In cazul neplatii 'eotizatiilor anuale restante, aparatul exeeutiv va intocmi lista comunelor
propuse la excludere pan la sesiunea ordinara a Adunarii generale din anu12019.
M

a

Art. 8. - Presedintii filialelor judetene:
a) asiqura eomunicarea prezentei hotararl tuturor comunelor din [udetul respectiv eare au aderat
la Asoclatia Comunelor din Romania;
b) raporteaza in sedintele Consiliului director, precum ~i in sesiunile adunarilor generate gradul de
mobilizare privind plata cotizatiel anuale; aeeste raportari se fac atat Ia nivelul Asoclatiel Comunelor
din Romania, cat ~i la eel al filialelor iudetene.

NTElE
-'I.-..il"-'-..,I""

DIN ROMANIA,
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COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.l, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +40257358100;
Fax. +40257358 112; e-mail: socodoniigmait.com, primaria@Socodor.ro;
Web: www.socodor.ro

Nr.477/17.02.2021
....

"

PROIECT DE HOT ARARE
privind aprobarea platii cotizajlel Comunei Socodor pe anul 2021 la bugetul Asoclatiei
Comunelor din Romania(ACOR)
Consiliul Local al Comunei Socodor, lude~ul Arad, CIF 3519330, intrunit
iN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 februarie 2021
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare,
inregistrat cu nr.478/17.02.2021;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 479/17.02.2021;
- prevederile H.C.L. Socodor nr.121/30.11.2017 privind aderarea comunei Socodor la Asoclatia
Comunelor din Romania;
- prevederile Hotararii Asoclatiel Comunelor di Romania nr.3 din 25.01.2008 privind stabilirea
cotlzatlel anuale datorate de membrii Asoclatiel Comunelor din Romania, actuanzata:
- prevederile art.129, alin.2, lit. e) ~i alin.(9), lit. c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~i cornpletarlle ulterioare;
In temeiul art.139 alin.(l) ~i art.196 alin.(l) lit.a) din ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.S7/2019 privind Codul administrativ,

HOTARA$TE:
Art.1: Se aproba plata cotizatlel Consiliului Local Socodor aferenta anului 2021 in cuantum de
1.150 lei, la bugetul Asoclatlel Comunelor din Romania.
Art. 2: Prezenta hotarare se comunlca prin intermediul secretarului Comunei Socodor, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~iAsoclatlel Comunelor din Romania
~i se duce la cuno~tinta publica prin afi§are la sediul prlmartel §i pe pagina de internet
www.socodor.ro §i se comuntca cu Instltutla Prefectului - Judetul Arad, Serviciul Juridic ~i
Contencios Administrativ.
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COMUNASOCODOR
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Numar inregistrare: 478 din 17 februarie 2021

Referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor
privind plata cotizatiei Comunei Socodor pe anul 20211a bugetul Asociatiei
Comunelor din Romania - ACOR

Subsemnatul Jura loan Dimitrie

pnmar

al

Comunei Socodor, prezint referatul de

aprobare al primarului Comunei Socodor pentru plata cotizatiei Comunei Socodor pe anul 2021
la bugetul Asociatiei Comunelor din Romania.
Avand in vedere prevederile Hotararii Asociatiei Comunelor din Romania nr.3 din 25
ianuarie 2008, eu modificarile

~i completarile

HCL Socodor 1211

ulterioare si prevederile

30.11.2007 privind aderarea comunei Socodor la Asociatia Comunelor din Romania, coroborat
cu prevederile

OUG 57/2019 privind Codul administrativ, propun aprobarea

platii cotizatiei

Consiliului Local Socodor aferenta anului 2021 in cuantum de 1.150 lei, la bugetul Asociatiei
Comunelor din Romania. Plata se va efectua numai dupa aprobarea bugetului local pentru anul
2021.

.....................

.
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_

_
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COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.l, Cod Postal: 317305,jude(ul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358 112; e-mail: socodoniigmail.com, primaria@socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Nr. inregistrare:

479 din 17.02.2021

Raportul compartimentului
privind aprobarea

financiar contabil, impozite ~i taxe

platii cottzajlel Comunei Socodor pe anul 2021 la bugetul

Subsemnata Ilie~i Brigitta Claudia, inspector de specialitate in cadrul pnmartet
Comunei Socodor, avand in vedere prevederile Hotararii Asodatlel Comunelor din Romania
nr.3 din 25 ianuarie 2008, cu rnodiflcarile ~i completarlle ulterioare ~i prevederile HCL
Socodor 121/ 30.11.2007 privind aderarea comunei Socodor la Asoclatla Comunelor din
Romania, coroborat cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ, propun
aprobarea platii cotlzatlel Consiliului Local Socodor aferenta anului 2021 in cuantum de

1.150 lei, la bugetul Asoclatlel Comunelor din Romania. Plata se va efectua numai dupa
aprobarea bugetului local pentru anul 2021.
Cu sprijinul ACOR, Filiala Judeteana Arad, dorim realizarea activitatii de audit intern,
servicii de audit care sa fie prestate de catre auditori angajati de catre structura judeteana
ACOR. In situatia in care se va realiza serviciul de audit Comuna Socodor va contribui cu
sumele necesare platii salariilor auditorilor, suma stablllta de comun acord cu celeJalte UAT
din cadrul asociatlel, care vor beneficia de serviciile respective.
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Comisia pentru programe de dezvoltare economlco-soclala,
buget-finante,
administrarea domeniului public ~i privat al comunei , agricultura, gospodarie
comunala, protectla mediului, servicii ~i cornert
AVIZUL
Nr. 25 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr.477/17.02.2021 privind aprobarea platii cotizatlel Consiliului
Local Socodor aferenti anului 2021, la bugetul Asociatlel Comunelor din Romania
(ACOR)
Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea platH cotizatiei Consiliului
Local Socodor aferenta anului 2021, la bugetul Asociatiei Comunelor din Romania
(ACOR),
in temeiul prevederilor art. 125 ahn. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodificarile si cornpletarlle
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~i
functionare
a consiliului local,
,

Comisia pentru programe de dezvoltare

econornico-sociala,

buqet-flnante,

administrarea domeniului public §i privat al comunei , aqricultura, gospodarie cornunala,
protectia mediului, servicii §i cornert, nr.1 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta
urmatorul aviz:

Art. 1. - Se avizeaza favorabillnefavorabil

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

477/17.02.2021 privind aprobarea platii cotizatiei Consiliului Local Socodor aferenta
anului 2021, la bugetul Asoclatiel Comunelor din Romania (ACOR), cu ...-...lfara
amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care
face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.
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CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, IIr.1, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358 112; e-mail: socodot@gmail.com,
primaria@5ocodor.ro; Web: www.socodor.ro

Comisia

pentru invatimant,

sanatate, cultura, protectia soctala, activitati sportive ~i
de agrement

AVIZUL
Nr. 25 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr.477/17.02.2021 privind aprobarea pla!ii cotlzatiel Consiliului
Local Socodor aferenta anului 2021, la bugetul Asoclatle] Comunelor din Romania
(ACOR)
Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea platii cotlzatiei Consiliului
Local Socodor aferenta anului 2021, la bugetul Asociatiel Comunelor din Romania
(ACOR),
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b} din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~i
functionare
a consiliului local,
,

Comisia pentru tnvatamant, sanatate, cultura, protectia sociala, activitati sportive ~i
de agrement, nr.2 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta urrnatorul aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil
477/17.02.2021

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

privind aprobarea platii cotizatiei Consiliului Local Socodor aferenta

anului 2021, la bugetul Asoclatiei Comunelor din Romania (ACOR), cu ...-..Jfara
amendamente.
Art. 2. - Amendamentele

si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care

face parte inteqranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.
Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarutui comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.
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CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +40257358100;
Fax. +40257358 112; e-mail: socodor@gmail.com,primaria@Socodor.ro;
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Comisia pentru

admlnlstratte publica Iocala, juridica,
publice, a drepturilor

apararea ordinii ~i lini~tii

cetatenllor

AVIZUL
Nr. 25 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr.477/17.02.2021 privind aprobarea pla!ii cotizatlel Consiliului
Local Socodor aferenti anului 2021, la bugetul Asoclatiel Comunelor din Romania
(ACOR)
Avand In vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Consiliului
Local Socodor aferenta anului 2021, la bugetul Asoclatiei Comunelor din Romania
(ACOR),
in temeiul prevederilor art. 125 alin, (1) lit. b) din Ordonanta de urqenta a
Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare l?i
functionare
a consiliului local,
,

Comisia pentru adrninistratie publica locala, juridlca, apararea ordinii si finistii
publice, a drepturilor cetatenilor, nr.3 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta
urmatorul aviz:

Art. 1. ~Se avizeaza favorabil/nefa'Jorabil

proiectul de hotarare a consHiului local nr.

477/17.02.2021 privind aprobarea platii cotlzatiei ConsHiului Local Socodor aferenta
anului 2021, la bugetul Asociatlel Comunelor din Romania (ACOR), cu ...-...Ifara
amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se reqasesc in anexa care
face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazul la prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, Tntermenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,judelul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358112; e-mail: socodot@gmai/.com,primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

....

"

HOTARAREA

Nr.27

din 26 februarie 2021
privind aprobarea infiintarii Serviciului de iluminat public in comuna Socodor, judetul
Arad
Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad, elF 3519330, intrunit
IN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 februarie 2021

.-""

Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare,
inregistrat cu nr.517/19.02.2021;
- raportul compartimentului de spedalltate nr. 518/19.02.2021;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al Comunei
Socodor;
- prevederile art.3, alin.(1), art.6, art.8, alin.(1), alin.(3)/ lit. d) ~i lit. l), art.9, art.22-art.29
sl art.30, alin.(1) din legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, republlcata,
cu rnodlflcarlle ~icornpletarlle ulterioare;
- prevederile art.8, art.9 alin.(1), art. 10 lit. f) , art.16, alin. (1) lit. b), alin. (2) art. sl 18 alin.
(3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
- prevederile Ordinului presedintelul A.N.R.S.C. nr.86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
- prevederile Ordinului presedlntelut A.N.R.S.C. nr.89 din 20 martie 2007 pentru aprobarea
Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;
- prevederile art.129, alin.2, lit. d) ~i alin.(7), lit. s) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modlflcarlle ~icompletartle ulterioare;
Votul exprimat de catre cei 10 consilieri prezentl fa ~edinta, din cei 11 in functie, din
care toti cei 10 consllleri au votat "pentru".
In temeiul art.139 alin.(3) lit. g) ~i art.196 alin.(l) lit.a) din oroonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARA$TE:
Art.1: Se aproba infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Socodor, ca
serviciu public de interes local, fara personalitate juridica, in subordinea Consiliului local al
comunei Socodor.
Art.2: Se aproba Studiul de oportunitate privind stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului
de i1uminat public in comuna Socodor, conform Anexei nr.1 care face parte lnteqranta din
prezenta hotarare,
Art.3: Se aproba "gestiunea delegati" ca forma de gestiune a serviciului de iluminat public
din comuna Socodor, pentru 0 perioada de 5 ani.
1
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Art.4: Se aproba Regulamentul serviciului de iluminat public al comunei Socodor si a
indicatorilor minimi de perforrnanta, conform anexei nr.2 care face parte integranta din
prezenta hotarare,
Art.S: Se aproba Caietul de sarclnl pentru serviciului de iluminat public al comunei Socodor,
conform anexei nr.3 care face parte lnteqranta din prezenta hotarare.
Art.6: Se aproba modelul contractului-cadrul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat
public din comuna Socodor, conform anexei nrA la prezenta hotarare,
Art.7:Prezenta
hotarare se cornunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor, in
termenul prevazut de lege, Primarului comunei Socodor ~i se duce la cunostinta publica prin
eflsare la sediul prlmariel ~i pe pagina de internet www.socodor.ro ~i se cornunlca cu Instltutia
Prefectului- Judetul Arad, Serviciul Juridic ~i Contencios Administrativ.

DE SEDINTA,
SIllER

HAN
AVIZAT
SECRETAR

PROCEDURI OBLlGATORli ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARU CONSILIULUI LOCAL NR. 26126.02.2021.1
Nr.
crt.

Operatiuni efectuate

o
1

Data ZZlLUAN

I
Adoptarea hotararii') s-a facut cu majoritate

0

simpla X absoluts

0

callficata'

Sernnatura persoanei
responsa»i1e-sa~
tueze
,f>rocedura

2
26/0212021

2

Comunicarca catre primar')

26/02/2021

3

Comunicarea catre prefectul judetului')

09/03/2021

5
6

Comunicarea, numai in cazul eelei eu caracter indivldual'j+')
Hotararea devine obi igatorie") sau produce efecte juridice'), dupa caz

...1.. .1

.

. ..1.. .1

.

(

09/03/2021

'!J

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvemului lli:,.)7!201~ privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:
I) Art. 139 alin. (1): "In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliullocal adopta hotarar], cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz.
(2) Prin exceptie de la prevcderile alin, (I), hotararile privind dobandirea sau lnstrainarca dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de
consiliullocal cu majoritatca calificata definita la art. 5 lit dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie."
2) Art. 197 alin. (2): .Hotararile consiliului local se comunica primarului."
l) Art. 197 alin. (I), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in eel mull 10 zile Iucratoare de la
data adoptarii HCL.
4) Art. 197 alin. (4): .Hotararile C.L.Socodor se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al cornunei."
s) Art. 199 alin, (I): "Comunicarea hotararilor C.L.Socodor cu caracter individual catre persoanele carora Ii se adreseaza se face in eel mult 5 zile de la data
cornunicarii oficiale catre prefect."
6) Art. 198 alin. (I): "Hotararilc CL. Socodor cu caracter normativ devin obligatorii de la dataaducerii lor la cunostinta publica."
') Art. 199 alin. (2): "Hotllrarilc C.L.Socodor cu caracler individual produc efecte juridice de 18data comunicArii catre persoanele cArora Ii se adreseaza."
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" SERVICII DE ELABORARE STUDIU DE OPORTUNITA TE DELEGARE
ILUMINAT PUBLIC, REGULAMENT ILUMINAT PUBLIC PENTRU COMUNA
SOCODOR"

Februarie 2021

PAGINA DE CAPAT
Denumirea obiectivului SERVICII DE ELABORARE STUDIU DE OPORTUNITATE
de investitie:
DELEGARE ILUMINAT PUBLIC, REGULAMENT ILUMINAT
,
PUBLIC PENTRU COMUNA SOCODOR
Ordonator principal de
credite/investitor:
Comuna Socodor
Com una Socodor, str. Principala, nr. 1,
judelul Arad, Romania,
Nr. telefon: 0257-358112.

Ordonator de credite Nu este cazul, deoarece exista doar un singur ordonator
(secundar/tertiar):
principal de credite/investitor.
-~"'-"

..

Beneficiarul investitiei:

Comuna Socodor, jud.Arad

Elaboratorul
S.c.
ESCO ELECTRIC
LIGHT SR.L.
STR.CAMPINA,
documentatlel de studiu MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDETUL CLUJ,
de oportunitate
Email: office@escoelectric.ro,

NR.

47,

Tel: 0751789874;

Nr.ldata contract:
392/05.02.2021
Nr.ldata proiect:
50 I 09.02.2021
Data
elaboraril
Februarie 2021
documentatiei:
,
Fazade proiectare:

SERVICII DE ELABORARE STUDIU DE OPORTUNITATE DELEGARE
[LUMINAT PUBLIC, REGULAMENT ILUMINAT PUBLIC PENTRU
COMUNA SOCODOR

Acest document este proprietatea echipei de proiectare rnentionate pe foaia de semnaturl si nu poate
fi folosit decat pentru lucrarea din titlu, respectiv este supus prevederilor legii dreptului de autor in asa fel tncat
sunt exclusive toate drepturile privind traducerea, tiparirea, reutilizarea ilustratiilor sau a textului, reproducerea
sau in oriee alta forma de utilizare. Echipa de proiectare nu j~i asuma responsabilitatea sau raspunderea
pentru eonseeintefe rezultate in urma utilizarii aeestui proiect in alt scop decat cel pentru care a fost
contractat. Oriee persoana care fotoseste, transmite !?i reproduce, total sau partial proiectul in alt scop sau
pentru alta faza de proieetare, decat eea stabinta !?i fara acordul scris al proprietarului, va trebui sa
despaquoeasca proprietarul pentru pierderile !?i daunele care rezulta din aeeasta reproducere. Documentul
este valabil numai cu sernnaturile l?i stampilele in original.
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PAGINA DE SEMNArURI
~EF DE PROIECT:
Autorizat A.N.R.E.:

ing. Remes Dan
nr. 201712848/2017 Grad IliA. IIIB

PROIECT ANT INSTALATII ELECTRICE:
Autorizat A.N.R.E.:

ing. Remes Dan
nr. 201712848/2017 Grad lilA, IIIB

PRESTATOR:
Atestat A.N.R.E.:

S.C. ESCO ELECTRIC LIGHT S.R.L
17101/2020 - de tip C1A

Nr./data contract:
Nr./data proiect:
Data elaborarli documentatiel:
Faza de proiectare:

392 / 05.02.2021
50109.02.2021
Februarie 2021
Studiu de oportunitate (S.O.)

Nota: Valorile utilizate in cuprinsul documentatiei care vizeaza stadiul infrastructurii existente sau
elementele economice pana in anul 2020 sunt furnizate de catre autoritatea publica locala in temeiul
solicltarli de elaborare a documentului prezent. Concluziile care au la baza valorile rnentionate sunt
influentate de corectitudinea informatillor furnizate de autoritatea publica.
Totodata, Continutul-cadru al docurnentatiei de avizare a lucrarilor de interventii este adaptat, In functie de .
specificul !?icomplexitatea obiectivului de investltii propus.
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1. DATE GENERALE
1.1.

Denumirea obiectului de investitii

SERVICII DE ELABORARE STUDIU DE OPORTUNITATE DELEGARE
PUBLIC, REGULAMENT ILUMINAT PUBLIC PENTRU COMUNA SOCODOR

1.2.

Amplasamentul

COMUNA SOCODOR, LOCALITATEA

1.3.

ILUMINAT

SOCODOR, JUDET ARAD

Titularul investitiei

COMUNA SOCODOR, LOCALITATEA

SOCODOR, STR. PRINCIPALA

NR.l,

JUDET

ARAD

1.4.

Beneficiarul investitiei

COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD

1.5.

Elaboratorul studiului

s.c.

ESCO ELECTRIC LIGHT S.R.L., LOCALITATEA
NR. 47, JUDETUL CLUJ

1.6.

CLUJ-NAPOCA,

STR. CAMPINA,

Obiectul studiului de fundamentare

Obiectul studiului de fundamentare este reprezentat de fundamentarea necesitatii si
oportunitatii de gestionare a serviciului de iluminat public.

1.7.

Scopul studiului de fundamentare

Elaborarea studiului se face pentru stabilirea formei de gestiune in scopul:
- dimensionarii tehnice si umane a viitorului serviciu de iluminat public;
- dimensionarii parametrilor de performanta si costurile necesare pentru realizarea
unui serviciu calitativ.

2. INFORMATil GENERALE
Conform unui studiu a1 A.N.R.S.C., in anul 2011 in Romania, serviciul de iluminat public era
organizat la nivelul mediului urban in peste 250 de localitati, iar in mediul rural in 1370 de
localitati. In aceste conditii exist au un numar de 86 de agenti economici care aveau licenta de
operare in domeniul iluminatului public.
In acord cu dispozitiile art. 4 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, sistemul
reprezinta 0 componenta a infrastructurii tehnico-edilitare a fiecarei unitati administrativ-teritoriale,
care in conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilitati
public nr. 51/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 12 martie
2006, apartine proprietatii publice a acesteia.

C~,.,in~ ,. rlin ?1
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Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea unor
cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatii locale, dupa cum urmeaza:
• imbunatatirea calitatii iluminatului public din Comuna Socodor;
• optimizarea consumului de energie;
• garantarea permanentei in functionarea iluminatului public;
• realizarea unui raport optim calitate/cost pentru perioada de derulare a contractului de
cooperare si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract (structura si nivelul
tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile
legale);
• administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica si a banilor
publici;
• ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;
• cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale,
precum si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;
• sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor;
• punerea in valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si
peisagistice ale localitatilor, precum si marc area evenimentelor festive, a sarbatorilor legale sau
religioase;
• functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica
a infrastructurii aferente serviciului;
• nediscriminarea si egalitatea tuturor consumatorilor prin asigurarea unui standard
unitar calitativ si uniform raspandit teritorial in comunitate;
• dezvoltarea durabila a sistemului de iluminat public;
• liberul acces la informatii privind aceste servicii publice;
• transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor.
Eficienta serviciului de iluminat public influenteaza in mod direct mediul economic si social
al unitatii administrativ-teritoriale. Calitatea iluminatului, ca si serviciu comunitar, poate determina
in mod cert cresterea nivelului de siguranta la nivel local, descurajand savarsirea de infractiuni si
contraventii in spatiul public. La nivelul intregii tari s-a manifestat in ultimii ani 0 preocupare
deosebita in privinta optimizarii acestui serviciu, fiind verificate constant optiunile autoritatilor
locale pentru implementarea unor sisteme complexe de gestiune a iluminatului public, in paralel eu
dezvoltarea unei infrastructuri pentru supravegherea video din municipiile resedinte de judet.
Infrastructura iluminatului public poate fi utilizata si in scopul implementarii structurilor
pentru supraveghere video a zonelor comunitare cu rise ridicat pentru producerea de infractiuni sau
contraventii. In asemenea conditii, prima etapa pentru atingerea climatului de siguranta specific
unei comunitati europene il reprezinta imbunatatirea calitatii iluminatului public.
In acord cu cele expuse, un sistem de iluminat public deficitar impieteaza elementelor de
securitate ce activeaza zilnic in comunitate (politie, jandarmerie, agenti de securitate ai companiilor
private), afectand chiar si eficacitatea unei solutii de supraveghere video. Din perspectiva securitatii
comunitatii, efectul imediat al unui iluminat public ineficient este suprasolicitarea personalul
disponibil insarcinat cu activitatea de preventie a faptelor antisociale, fie ele infractionale sau
contraventionale. Iluminatul public poate conduce asadar la cresterea gradului de monitorizare
activa sau pasiva a spatiilor publice din cadrul comunitatii, ajutand Ia prevenirea si combaterea
infractiunilor si criminalitatii, sporind eficienta interventiiIor operative in cazul unor amenintari la
adresa integritatii persoanelor sau a bunurilor proprietate publica sau privata.
Numarul de infractiuni de furt, de talharie, de distrugere, de loviri si alte violente creste in
cadrul acelor comunitati care nu beneficiaza de un iluminat corespunzator pe timpul noptii, astfel
incat fenomenele antisociale sa fie descurajate. Administrarea eficienta a acestui serviciu apare ca 0
necesitate pentru cresterea gradului de securitate de la nivelul comunitatii locale, impunandu-se ca
resursele investite sa fie in acord cu gradul de uzura al sistemului, iar extinderea sistemului sa fie
proportionala cu evolutia ariei ce include spatiilor publice pe care trebuie sa Ie deserveasca.
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Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabileste in cuprinsul art. 8 alin. (l) 0
competenta exclusiva a autoritatilor administratiei publice locale in privinta infiintarii, organizarii,
coordonarii, monitorizarii si controlului functionarii serviciului de iluminat public de la nivelul
unitatilor administrativ-teritoriale. Totodata, in sarcina autoritatilor publice locale legea impune si
atributul dezvoltarii, modernizarii, administrarii si exploatarii serviciului de iluminat public astfel
incat parametrii reali ai acestui serviciu sa fie in acord cu principiile enuntate in art. 9 si art. IOdin
cuprinsul Ordinului nr. 86 din 20/03/2007 al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospodarire Comunala.
Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate asadar ope legis sa asigure gestiunea
serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienta economica si managerial a,
avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti prin
contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotararea de dare in administrare, in cazul gestiunii
directe si implicit prin legislatia mentionata anterior.
Aceeasi competenta exclusiva in domeniul iluminatului public este stabilita si prin
prevederile Regulamentului cadru al Serviciului de iluminat public din Ordinul nr. 86 din
20/03/2007 al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarire
Comunala, respectiv, in art. 4 alin. (1): "infiintarea. organizarea, coordonarea, monitorizarea sf
controlul functionarii serviciului de iluminat public la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale,
precum si infiintarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea sf exploatarea sistemelor de
iluminat public intra in competenta exclusiva a autoritatilor administratiei publice locale".
In conformitate cu prevederile art. 10, lit. d din Legea 230/2006 a serviciului de iluminat
public,
in sarcina autoritatilor
administratiei
publice
locale intra adoptarea/emiterea
hotararilor/dispozitiilor privind darea in administrare sau delegarea gestiunii serviciului de iluminat
public, precum si incredintarea exploatarii bunurilor apartinand patrimoniului public sau privat al
localitatilor, aferente serviciului, conform prevederilor legale in vigoare.
Dispozitiile art. 10 lit. d) din Lege sunt prevazute in mod complementar celor de la lit. h) a
aceluiasi articol, unde se prevede 0 responsabilitate a autoritatii publice locale in privinta gestionarii
contractului de delegare a gestiunii serviciului, astfel incat in ipoteza nerespectarii obiectivelor
stabilite prin conventia in cauza, prin regulament, caiet de sarcini sau chiar lege, autoritatea sa aiba
posibilitatea denuntarii unilaterale. Totodata, autoritatea publica care adopta solutia delegarii
serviciului are obligatia de a verifica respectarea permanent a a indicatorilor de performanta ai
serviciului de catre persoana juridica care a preluat gestiunea.
In mod similar, atributiile autoritatii publice locale in privinta iluminatului public atunci
cand se opteaza pentru formula delegarii gestiunii se regasesc si in art. 4 alin. 2 din Ordinul nr. 86
din 20/0312007 al Autoritatii N ationale de Regtementare pentru Serviciile Publice de Gospodarire
Comunala, evaluarea activitatii din domeniu fiind realizata pe criterii de competitivitate si eficienta
economic a si manageriala,
"avand ca obiectiv atingerea sf respectarea indicatorilor de
performanta a serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotararea
de dare in administrare, in cazul gestiunii directe".
In definitiv, norma legala mentionata stabileste in art. 4 alin. 3 ca in vederea asigurarii
eriteriilor de performanta ale sistemului de iluminat asa cum au fost mentionate anterior, indiferent
de forma de gestiune, "autoritatile administratiei pub/ice locale vor urmari obtinerea unui serviciu
de iluminat public corespunzator interesului general al comunitatilor locale pe care le reprezinta,
in conformitate cu legislatia in vigoare si cu reglementarile C.l.E ",
Gestiunea serviciului de iluminat public se poate realiza prin doua modalitati:
• gestiunea directa;
• gestiunea delegata.
Este de subliniat faptul ca toate aetivitatile specifice serviciului de iluminat public, indiferent de
forma de gestiune adoptata, se organizeaza si se defasoara in conformitate eu prevederile
regulamentului-propriu si ale caietului de sarcini, elaborate si aprobate de eonsiliul local, in baza
regulamentului-eadru si a caietului de sarcini-cadru al A.N.R.S.C.
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Gestiunea directa presupune asumarea nemijlocita de catre autoritatea publica Iocala a
sarcinilor si responsabilitatilor cu privire la infiintarea, organizarea, finantarea, coordonarea,
administrarea, gestionarea, exploatarea si asigurarea functionarii serviciului de iluminat public.
Gestiunea delegata presupune transferul din partea autoritatilor administratiei publice
locale, in baza unui contract de delegare a gestiunii (contract de delegare a serviciului), unuia sau
mai multor operatori cu statut de societati comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile si
responsabilitatile proprii cu privire la prestarea, exploatarea si administrarea sistemului de iluminat
public,
3. DESCRIEREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice,
sub reglementarea, conducerea, monitorizarea si controlul Administratiei Publice Locale a Comunei
Socodor, reprezentand 0 parte componenta a infrastructurii tehnico-edilitare a acestei unitati
administrativ-teritoriale.
Iluminatul public se refera la domeniul public sau privat a Comunei Socodor, existent
la nivelul acelor spatii aflate in proprietatea actual a sau viitoare a unitatii administrativeteritoriale, cuprinzand in linii mari urmatoarele tipuri de servicii:
• iluminatul cailor de circulatie (auto, zone pentru pietoni si biciclisti), tunelurilor
si pasajelor auto;
• iluminatul decorativ-arhitectural (pentru monumente, cladiri, fantani);
• iluminatul parcurilor si al gradinilor;
• iluminatul ariilor utilitare (parcari, platforme utilitare etc.);
• intretinerea si mentinerea sistemelor de iluminat descrise mai sus.
Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea
unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatii locale, dupa cum urmeaza:
• garantarea permanentei in function are a iluminatului public prin indeplinirea
parametrilor proiectati S1 mentinerea lor in standardele in vigoare;
• asigurarea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale;
• cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale;
• punerea in valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si
peisagistice ale localitatilor.
• optimizarea consumului de energie in paralel cu imbunatatirea calitatii iluminatului
public din Comuna Socodor;
• realizarea unui raport optim calitate/cost si a unui echilibru intre riscurile si beneficiile
asumate prin contract; structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei
si vor fi in conformitate cu prevederile legale;
• administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica si a banilor
publici;
• ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;
• sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor;
• nediscriminarea si egalitatea tuturor consumatorilor;
• dezvoltarea durabila a sistemului de iluminat public;
• liberul acces la informatii privind aceste servicii publice;
• transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor.
Operatorul unui serviciu de iluminat public trebuie sa asigure:
• respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena si
protectia muncii, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a sistemului de iluminat public,
prevenirea si combaterea incendiilor;
• exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat, in functie de
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complexitatea instalatiei si specificul locului de munca;
• respectarea indicatorilor de perfonnanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare
a gestiunii, sau prin hotararea de dare in administrare a serviciului si precizati in regulamentul
serviciului de iluminat public;
• intretinerea si mentinerea in stare de pennanenta functionare a sistemelor de iluminat
public;
• furnizarea autoritatii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a
infonnatiilor solicitate si accesul la documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de iluminat
public, in conditiile legii;
• cresterea eficientei sistemului de iluminat in scopul reducerii tarifelor, prin reducerea
costurilor de productie, a consumurilor specifice de materiale si materii, energie electrica si prin
modernizarea acestora;
• prestarea serviciului de iluminat public la toti utilizatorii din raza unitatii
administrativ-teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de delegare a
gestiunii;
• personal de interventie operativa;
• conducerea operativa prin dispecer;
• inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;
• analiza zilnica a modului in care se respecta realizarea nonnelor de consum si
stabilirea operativa a masurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, incadrarea in nonne si
evitarea oricarei forme de risipa;
• elaborarea programelor de masuri pentru incadrarea in normele de consum de
energie electrica si pentru rationalizarea acestor consumuri;
• realizarea conditiilor pentru prelucrarea automata a datelor referitoare la functionarea
economica a instalatiilor de iluminat public;
• statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;
• instituirea si gestionarea unui sistem de inregistrare, investigare, solutionare SI
raportare privind rec1amatiile facute de beneficiari in legatura cu calitatea serviciilor;
• solutionarea operativa a incidentelor;
• function area nonnala a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
• evidenta orelor de functionare a componentelor sistemului de iluminat public;
• aplicarea de metode perfonnante de management care sa conduca la function area
cat mai buna a instalatiilor de iluminat si reducerea costurilor de operare;
• elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti
si aprobarea acestora de catre administratia publica locala;
• executarea in bune conditii si la tennenele prevazute a lucrarilor de reparatii care
vizeaza functionarea economica S1 siguranta in exploatare;
• elaborarea planurilor anuale de investitii pe categorii de surse de finantare si
aprobarea acestora de catre administratia publica locala;
• corel area perioadelor si tennenelor de executie a investitiilor si reparatiilor cu
planurile de investitii si reparatii a celorlalti furnizori de utilitati, inc1usiv cu programele de
reabilitare si dezvoltare urbanistica ale administratiei publice locale;
• initierea si avizarea lucrarilor de modernizari si de introducere a tehnicii noi pentru
imbunatatirea perfonnantelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;
• dotare proprie cu instalatii S1 echipamente specifice necesare pentru prestarea
activitatilor asumate prin contract sau prin hotararea de dare in administrare;
• alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale sau asociatia
de dezvoltare comunitara, dupa caz.
Operatorul are obligatia sa indeplineasca si gestionarea consumului de energie pentru
sistemul de iluminat public ce implica asumarea unnatoarelor atributii:
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• monitorizarea si raportarea consumului de energie;
• optimizarea si reducerea cheltuielilor de intretinere si mentenanta, ca si costuri de
operare aferente sistemului de iluminat public;
• aplicarea masurilor de eficienta energetica conform legislatiei si reglementarilor in
vigoare aplicabile elementelor infrastructurii SIP.
Obligatiile operatorului sunt inscrise in cuprinsul contractului de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public in ipoteza gestiunii delegate, respectiv, in contractul de administrare
in ipoteza gestiunii directe. Cuprinsul prevederilor din aceste documente trebuie sa fie in acord
eu legislatia incidenta, respectiv, eu regulamentul cadru adoptat de AN.R.S.C. prin Ordinul
nr. 86/2007, precum si regulamentul autoritatii pub lice locale privind iluminatul public.
Pe de alta parte, raspunderea personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in
regulamentul de serviciu (regulamentul de servieiu se intocmeste pe baza regulamentului-cadru al
serviciului de iluminat public). In caietele de sarcini se vor preciza eonditiile de realizare a
reparatiilor (curente si capitale), a investitiilor preeum si a altor cheltuieli pe care le va face
operatorul, specificandu-se modul de aprobare si decontare a acestora in cadrul relatiilor
contractuale dintre autoritatea administratiei publice locale si operator.
Gestionarea si administrarea serviciului de iluminat public se va executa astfel incat sa se
realizeze:
• verificarea si supravegherea continua a functionarii retelelor electrice de joasa
tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distributie si a corpurilor de iluminat;
• corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;
• controlul calitatii serviciului asigurat;
• intretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
• mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de iluminat
public;
• masurile necesare pentru prevenirea deteriorarii componentelor sistemului de iluminat
public;
• intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare
realizarii unei exploatari economice si in conditii de siguranta;
• respectarea instructiunilor fumizorilor de echipamente;
• functionarea instalatiilor de iluminat, in conformitate cu programele aprobate;
• respectarea instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentatiei;
• respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administratiei publice
locale, in conditiile legii;
• functionarea pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv
reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de ilurninat public;
• mentinerea capacitatilor de realizare a serviciului si exploatarea eficienta a
acestora, prin urmarirea sistematica a comportarii retelelor electrice, echipamentelor, intretinerea
acestora, planificarea
reparatiilor
capitale, realizarea operativa SI cu costuri minime a
reviziilor/reparatiilor curente;
• indeplinirea indicatorilor de performanta si calitate ai serviciului prestat, specificati
in regulamentul serviciului;
• incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, servicii, materiale si piese de schirnb,
prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare privind achizitiile de
lucrari sau de bunuri;
• dezvoltarea/modernizarea, in conditii de eficienta a sistemului de iluminat public in
conformitate cu programele de dezvoltare/modemizare elaborate de catre consiliul local, sau cu
programele proprii aprobate de autoritatea administratiei publice locale;
• un sistem prin care sa poata primi informatii sau sa of ere consultanta si informatii

privind orice problema sau incidente care afecteaza sau pot afecta siguranta, disponibilitatea si/sau
alti indicatori de performanta ai serviciilor de iluminat;
• asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar
suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public;
• urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performanta aprobati pentru serviciul de
iluminat public se va face de catre operator pe baza unei proceduri specifice;
• instituirea si aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la
reglementarile noi ce privesc serviciul de iluminat public si modificarile survenite la actele
normative din domeniu. In termen de 60 de zile calendaristice de la data incredintarii serviciului de
iluminat public va prezenta autoritatii administratiei publice locale modul de organizare a acestui
sistem;
• informarea utilizatorului si a beneficiarilor despre planificarea anuala a reparatiilor/
reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.
4. STRUCTURA ACTUALA A SISTEMULUI DE ILUMINA T PUBLIC
Serviciul de iluminat public este constituit din:
• infrastructura de transport a energiei electrice necesara furnizarii iluminatului public,
a carei delegare se va face pe baza contractului existent intre Comuna Socodor si Societatea CEZ,
avand la baza Ordinul ANRE 5/93/2000;
• sistemul de com and a (aprindere si automatizare) a iluminatului public - proprietatea
primariei Comunei Socodor;
• sistemul de iluminat public, asa cum este definit in Regulamentul Serviciului de
iluminat public in conformitate cu Legea nr. 230/2006 si care este proprietate a Comunei Socodor;
• elemente de sustinere - stalpi;
• console;
• retele de alimentare de tip TYIR;
• aparate de iluminat.
Prin analiza documentatiilor anterioare si prin auditarea actualului sistemului de iluminat public
din Comuna Socodor, au rezultat urmatoare1e cantitati existente:
SITUATIE TIPURI DE STALPI EXISTENTI
Cantitate

Nr.
Crt.

Tip Stalpi

1

SC 10001

7

2

SC 10002

2

3

SC 10005

6

4

SE4

503

5

SE 10

173

6

SE 11

24

7

Stalp Metal

19

8

Stalp Lemn

10

(buc)

Total stalpi

744

Tabel 1. Total tipuri de stalpi din Comuna Socodor
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Nr.
Crt.

I
2
3
4
5

Cantitate

(W)

(buc)

(W)

(W)

(KW)

250

3

25

275

0.825

36
60
56

266
66
47
361
742

13
1
1

49

13.034
4.026
2.679
9.386
29.95

Puterea
nominala

Tip lampi

Mercur de inalta
presiune
Fluorescent
Led
Led
Led
Total putere instalata

Putere
instalata
totala
(audit)

Pierderi
pe
balast

25

Putere
instalata
unitara

1

61

57
26

Tabel 2. Total tipuri lampi utilizate din Comuna Socodor
ECHIPAMENT
Punet de aprindere
Total General

Nr.PA
2
2

Posturile de transformare, eomponentele retelei de distributie a energiei electrice care
alimenteaza cu energie electrica instalatiile de iluminat public, bransamentele, instalatiile de forta,
instalatiile de legare la pamant, instalatiile de automatizari, masura si control, punctele de aprindere
etc. sunt proprietatea ENEL Distributie si sunt in administrarea acesteia, cu unele exceptii ale
zonelor unde s-au realizat extinderi ale sistemului de iluminat.
5. SITUATIA
ILUMINA T PUBLIC

ECONOMICO-FINANCIARA

ACTUALA

A SERVICIULUI

DE

Valoarea de inventar - nu exista date privind valoarea de inventar
In ultimul an, 2020, consumul de energie electrica pentru sistemul de iluminat public a fost
de aproximativ 29.95 kW.
6. ARIA TERITORIALA
DE DESFASURARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT
PUBLIC
Pana in prezent, Com una Socodor nu a beneficiat de un sistem de delegare prin delegarea
serviciului de iluminat public acesta fiind asigurat cu forte proprii ADPP si prin contraetare lucrari
cu diverse societati comerciale.
Pastrarea acestui sistem de asigurare a serviciului de iluminat public duee la neindeplinirea
atat a parametrilor luminotehnici solicitati de standarde pe arterele de circulatie rutiera si pietonala
cat si a indicatorilor de performanta .
Legea nr. 230/2006 nu euprinde prevederi speciale in privinta teritoriului in reglementarea
eelor doua modalitati de gestiune a servieiului de iluminat public. Cu toate acestea, subliniem faptul
ca in privinta gestiunii directe a serviciului de catre autoritatea administrativa publica toate sarcinile
si obligatiile acesteia sunt impuse prin referire la intreg teritoriul eomunitatii, fiind obligatoriu sa fie
respectate in mod constant si uniform principiile de functionare a serviciului, precum si a tuturor
celorlalte exigente din lege si din Ordinul nr. 86/2007 al ANRSC.
Pe de alta parte, in privinta delegarii de gestiune a serviciului de iluminat public, Legea nr.
230/2006 prevede posibilitatea ca prin acordul de vointa dintre autoritatea publica locala si persoana
juridica delegata, obiectul contractului sa faca referire la un anumit teritoriu. In ipoteza aeeasta, in
functie de specificul serviciului de la nivelul comunitatii locale se impune ca pentru buna gestionare
a acestuia, implicit pentru a avea posibilitatea reala de a atinge indicii de performanta si obiectivele
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stabilite prin Regulamentul Cadru al ANRSC nr. 86/2007, sa fie Iuata in calcul posibilitatea ca prin
delegarea de gestiune catre un operator sa se ajunga la 0 solutie de eficienta sporita in asigurarea
serviciului pentru beneficiari.
Harta delimitarii ariei teritoriale este prezentata in Partea desenata - Plansele 1.1. si
Plansele 2.1.

7.
INVESTITII
NECESARE
PENTRU
IMBUNATATIREA CANTITATIVA, CALITATIVA
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

MODERNIZAREA,
SI EXTINDEREA

Investitiile recomandate pentru imbunatatirea sistemului de iluminat public sunt cele
necesare pentru aducerea si mentinerea lui la nivelul criteriilor standardului SR EN 13201, atat in
ceea ce priveste performantele cerute, cat si instrumentele necesare pentru a fi atinse, verificate
periodic si pastrate in cadrul parametrilor legali.
In ordinea fireasca a realizarii lor, recomandam ca viitoarele investitii sa fie alocate pentru:
1. intocmirea hartii sistemului de iluminat public in format electronic;
2. intocmirea planului de iluminat general al Comunei Socodor;
3. implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului public si modernizarea
echipamentelor de comanda, automatizare, masura si control din punctele de aprindere;
4. extinderea sistemului de iluminat in zonele in care lipseste, acolo unde este deficitar
sau in zonele noi al Comunei;
5. introducerea in subteran a retelelor de iluminat public pe arterele principalele de
circulatie si in zonele de importanta zonala - conform studiilor de fezabilitate;
6. punerea in valoare prin iIuminat a patrimoniului arhitectural al Comunei.

8. ANALIZA COMPARATIVA PRIVIND MODUL DE GESTIONARE A
SERVICIULUI DE ILUMINAT DINTRE GESTIUNEA DIRECTA SI
GESTIUNEA DELEGATA
8.1. Aspecte generale privind gestiunea serviciului de iluminat public
Legea nr. 230/2006 stabileste la art. 18 alin. (l) modalitatea in care autoritatea publica locala
competenta po ate realiza gestiunea serviciului de iluminat public, indicand punctual liniile
directoare de catre trebuie sa se tina cont in actiunile desfasurare in acest domeniu: "a) marimea,
gradul de dezvoltare si particularitatile economico-sociale ale localitatilor; b) starea sistemului de
iluminat public existent; c) posibilitatile locale de finantare a exploatarii, intretinerii sf dezvoltarii
serviciului sf a structurii tehnico-edilitare aferente". Pe baza informatiilor rezultate in conformitate
cu elementele enuntate anterior autoritatea publica locala va elabora indicatorii de performanta care
trebuie indepliniti de serviciul de iluminat public, stabilindu-i prin hotarare de consiliu local, cu
respectarea prevederilor regulamentului-cadrul al serviciului (Anexa la Ordinul nr. 86/2006 al
ANRSC). In art. 7 alin. (2) din Legea nr. 230/2006 se mentioneaza expres faptul ca indicatorii de
performanta care vor influenta evaluarea si optiunea gestiunii serviciului trebuie sa se supuna cu
priori tare necesitatilor reale ale comunitatilor locale, sa tina cont de starea tehnica precum si de
eficienta sistemului de iluminat public existent. Propunerea si adoptarea acestor parametrii de
evaluare a serviciului de iluminat public trebuie conform legii sa se realizeze in urma unor
consultari si dezbateri puhlice (art. 18 alin. 2 din Legea nr. 230/2006).
o evaluare corecta a modalitatii de gestiune a serviciului de iluminat public se supune astfel
cum am subliniat anterior atat legii - care stabileste criterii generale de evaluare - insa mai ales
regulamentului propriu local al servicului si eventual caietului de sarcini aferent. Prevederile care
trebuie avute in vedere trebuie sa cuprinda informatii reale privitoare la :
a) nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice;
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b) indicatorii de performanta a serviciului;
c) conditiile tehnice;
d) infrastructura aferenta serviciului;
e) raporturile operator-utilizator.
8.2. Gestiunea directa
Legea nr. 23012006 ofera autoritatii publice locale posibilitatea ca pe baza unei evaluari
realizate conform celor mentionate anterior sa opteze pentru gestiunea directa serviciului de
iluminat public sau pentru gestiunea delegata a acestui serviciu, Conform prevederilor art. 19 din
actul normativ indicat, in cazul gesiunii directe "autoritatile administratiei publice locale sau
asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, isi asuma nemijlocit toate sarcinile sf
responsabilitatile cu privire la infiintarea, organizarea, finantarea, coordonarea, administrarea,
gestionarea, exploatarea si asigurarea functionarii serviciului de iluminat public ".
Gestiunea directa presupune totodata utilizarea unor operatori definiti si licentiati in
conformitate cu dispozitiile Legii nr. 5112006. In cazul acestei modalitati de gestiune a serviciului
autoritatea publica loeala emite 0 hotarare de dare in administrare a infrastructurii tehnico-edilitare,
pe baza licentei eliberata de catre A.N.R.S.C.
Legea nr. 230/2006 mentioneaza asadar faptul ca in cadrul acestei modalitati de gestiune
autoritatea publica locala emite doar un mandat de administrare catre operatori specializati si
acreditati a serviciului, astfel incat atributiile privitoare la finantare, coordonare, administrare,
exploatare si mentenanta revin aeesteia. Optiunea manifestata de catre autoritatea publica loeala
pentru gestiunea directa poate fi argumentata doar atunei cand din evaluarea dimensiunii sistemului,
a gradului de dezvoltare a acestuia, a particularitatilor economico-sociale ale localitatilor si implicit
a posibilitatii autoritatii de finantare ar rezulta un raport care sa respecte in integralitate principiile
de functionare ale serviciului stabilite prin art. 9 S1 IOdin Regulamentul-cadru din 20 martie 2007 al
serviciului de iluminat public, Anexa a Ordinului nr. 86/2007 emis de A.N.R.S.C.
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati pub lice mentioneaza in art. 29
alin.(2) faptul ca pentru realizarea gestiunii directe este necesar ca la nivelul autoritatii
administratiei publice locale sa poata exista structuri proprii care sa desasoare activitatea aferenta.
Aceste structuri pot fi:
a) compartimente de specialitate, fara personalitate juridica, organizate in cadrul aparatului
propriu al consiliului local ori judetean al unitatii administrativ-teritoriale;
b) servicii publice sau directii de specialitate, fara personalitate juridica, organizate in cadrul
aparatului propriu al consiliului local ori judetean al unitatii administrativ-teritoriale,
avand
autonomie financiara si functionala;
c) servicii publice sau directii de specialitate, eu personalitate juridica, organizate in
subordinea consiliului local ori judetean al unitatii administrativ-teritoriale sau a asociatiei de
dezvoltare comunitara, avand patrimoniu propriu, gestiune economica proprie si autonomie
financiara si functionala. In ipoteza in care la nivelul autoritatii publice locale nu pot exista
asemenea structuri care sa beneficieze implicit si de infrastructura aferenta unei bune desfasurari a
activitatii incidente ipoteza realizarii serviciului prin gestiune directa nu se poate realiza. Evaluarea
in sine a strueturii odata ce a fost identificata se realizeaza precum am mentionat dupa criteriile
specifice serviciului, in cazul de fata incidente fiind normele din cuprinsul Legii nr. 230/2006,
respectiv, cele din Regulamentul Cadru aprobat ca anexa la Ordinul nr. 86/2007 al ANRSC.

8.3. Gestiunea delegata
Aceasta modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public presupune transferul printrun contract a sareinilor si responsabilitatilor instituite in acest domeniu din patrimoniul autoritatilor
locale catre un operator cu statut de societate comerciala cu capital public, privat sau mixt. Odata eu
delegarea sarcinilor si responsabilitatilor, autoritatea public locala transfera si exploatarea si
administrarea serviciului, astfel incat operatorul sa poata actiona in mod independent si responsabil

D'Onin<>

i A "'in

?1

in vederea realizarii obligatiilor contractuale, atingerii parametrilor de performanta, precum si a
obiectivelor din lege.
Gestiunea delegata reprezinta 0 exceptie legala de la responsabilitatea impusa autoritatii
publice locale in privinta gestionarii serviciului de iluminat public, respectiv, de la obligatia
generala a acesteia de a satisface exigentele obiectivelor impuse de lege in acest domeniu.
Activitatea operatorilor care vor prelua gestiunea sistemului este reglementata de Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice care vor presta serviciul de iluminat public in
baza contractu lui de delegare a gestiunii, aprobat de autoritatile administratiei publice locale si in
baza licentei eliberate de autoritatea competenta [art. 19 alin. (3) din Legea nr. 230/2006].
Prevederile contractul prin care se realizeaza delegarea sunt stabilite catre Legea nr. 51/2006, iar
cuprinsul sau in ceea ce priveste drepturile si obligatiile partilor trebuie sa se supuna principiilor
care deriva din Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public, precum si din Regulamentul-cadru
aprobat ca anexa la Ordinul nr. 86/2007 al ANRSC.
Diferenta fundamentala care exista intre gestiunea directa si gestiunea delegata in cazul
serviciului de iluminat public este ca daca in prima ipoteza autoritatea publica locala pastreaza in
patrimoniul ei toate obligatiile privind indeplinirea obiectivelor din lege, implicit, responsabilitatile
de finantare si intretinere, in cea de-a doua ipoteza, operatorul public sau privat preia in integralitate
sarcinile aferente, cu exceptia prerogativelor privind adoptarea politicilor si strategiilor de
dezvoltare a serviciului, respectiv, a programelor de dezvoltare a sistemului de iluminat public,
precum si drepturile si competentele precizate la art. 17 alin. (l) din Legea nr. 230/2006. Astfel,
obiectul contractelor de delegare a gestiunii serviciului poate include: activitatile de operare
propriu-zisa, gestionare, administrare, exploatare, intretinere, pre cum si activitatile de pregatire,
finantare si realizare a investitiilor din infrastructura aferenta serviciului de iluminat public.
Art. 17 alin. (1) stabileste drepturile pe care autoritatea publica le va avea in raport cu
operatorul public sau privat caruia ii va f acordata delegarea gestiunii serviciului, respectiv, cele
privitoare la supraveghere si control:
a) modul de fundamentare a tarifelor si respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de
modificare a acestora, emise de A.N.R.S.C;
b) modul de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori si activitatile
desfasurate de acestia;
c) calitatea si eficienta serviciului prestat, corespunzator indicatorilor de performanta a
serviciului, stabiliti conform legii;
d) modul de administrare, de exploatare, de conservare si de mentinere in functiune,
dezvoltarea si/sau modemizarea sistemului de iluminat public. In mod complementar, la sectiunea
privitoare la gestiunea delegata din cuprinsullegii nr. 230/2006 [art. 21 alin. (2)] se prevede expres
faptul ca toate activitatile de monitorizare si control privind modul de respectare de catre operatori a
conditiilor de emitere si mentinere a licentelor revin A.N.R.S.C., iar cele privind indicatorii de
performanta stabiliti in contractele de delegare a gestiunii rev in autoritatilor administratiei publice
locale.
Conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 230/2006 autoritatea publica locala are competenta
exclusiva de a impune in acord cu legea toate exigentele necesare pentru realizarea in bune conditii
a delegarii. Astfel legea nu limiteaza accesul la procedura de selectie a delegarii, fiind permisa
participarea oricaror operatori, chiar si a celor nou-infiintati, cu respectarea insa a conditiilor
impuse de catre autoritatea publica locala. In virtutea atributiilor de reprezentare ale administratiei
publice locale, asa cum reies din cuprinsul Legii nr. 215/2001, aceasta va impune exigentele
necesare privitoare la asigurarea existentei garantiilor profesionale S1 financiare ale operatorului,
precum si modalitatea de respectare a indicatorilor de performanta. Prin cuprinsul contractului de
delegare autoritatea publica locala poate impune prevederi si eu privire la nivelul tarifelor aplicate
privind prestarea serviciului in conditii de calitate si de cantitate corespunzatoare, toate acestea
constituind criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.
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8.4. Concluzii si analiza comparative
In conformitate cu estimarile realizate in urma auditarii sistemului de iluminat public
existent din Comuna Socodor, serviciul de iluminat public include pentru urmatorii 5 ani
urmatoarele elemente:
86.250,00 lei
Conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 230/2006 autoritatea publica local a are competenta
exclusiva de a impune in acord cu legea toate exigentele necesare pentru realizarea in bune conditii
a delegarii. Astfel, legea nu limiteaza accesul la procedura de selectie a delegarii, fiind permisa
participarea oricaror operatori, chiar si a celor nou-infiintati, cu respectarea ins a a conditiilor
impuse de catre autoritatea publica locala. In virtutea atributiilor de reprezentare ale administratiei
publice locale, astfel cum reies din cuprinsul Legii nr. 215/2001, aceasta va impune exigentele
necesare privitoare 1a asigurarea existentei garantiilor profesionale si financiare ale operatorului,
precum si modalitatea de respectare a indicatorilor de performanta. Prin cuprinsul contractului de
delegare autoritatea publica locala poate impune prevederi si cu privire la nivelul tarifelor aplicate
privind prestarea serviciului in conditii de calitate si de cantitate corespunzatoare, toate acestea
constituind criteriile principale pentru atribuirea contracte1or de delegare a gestiunii.
Daca in cazul gestiunii directe autoritatea administrativa este responsabila in integralitate de
modul de indeplinire a obligatiilor care decurg din lege, in privinta delegarii gestiunii legea ii
permite acesteia sa imparta sarcinile cu un operator public sau privat, acordand totodata
posibilitatea ca prin contractul de delegare sa fie impuse exigente specifice, in acord cu nevoile si
situatia concreta de la nivelul comunitatii locale incidente.
Ratiunea bunei administrari a sistemului de iluminat public in Comuna Socodor nu poate fi
pusa in discutie, obiectul prezentului studiu avand menirea sa sprijine in mod obiectiv desemnarea
unei solutii optime de gestionare a serviciului de iluminat public: directa sau indirecta.
Pentru a putea compara usor avantajele si dezavantajele gestiunii directe cu cele ale gestiunii
indirecte (delegate) a sistemului de iluminat public, acestea se prezinta in continuare sub forma unui
tabel:
GESTIUNE

AVANTAJE

DIRECTA

GESTIUNEA INDIRECT A
(DELEGATA)
- mentinerea responsabilitatii fata de - parametrii serviciilor si necesarul de
populatia deservita;
investitii vor fi clar definite In
- tarife mal rmci decat in cazul contract, cu mecanisme care impun ca
gestiunii delegate, neexistand profit;
majoritatea riscuri lor sa treaca 1a
- mentinerea autoritatii nemijlocite a operator;
autoritatii asupra activitatii;
accelelarea
insvestitiilor
din
- accesul la fonduri europene momentul cand operatorul isi intra in
destinate autoritatilor publice
drepturi; - nevoia de profit a operatorului va
genera schimbarea rapida a proceselor
interne si a relatiilor cu clientii;
Autoritatea
transfera
sarcma
investitiilor si (potential a) finantarii
catre operatorul pentru partea ce ii
revine;
- Autoritatea va avea calitatea de a
superviza si a reglementa conformarea
operatorului la cerintele rmpuse in
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DEZA V ANTAJE

ritrn lent de investitii,
bazat exclusiv pe fluxul de numerar
din exploatare si pe sumele puse la
dispozitie de catre ordonatorul de
credite;
Autoritatea ar trebui sa
fumizeze in continuare fonduri S1
garantii in calitatea de actionar unic
(daca se organizeaza 0 societate pe
actiuni pentru operarea serviciului);
cresterea numarului de
persoane
din cadrul
aparatului
propriu al Primarului, personal care
sa se ocupe de serviciul respectiv;
activitatea de atragerea de
surse de finantare;
costuri suplimentare cu:
dotari cu echipamente si utilaje
specifice, mijloace de transport si
interventie,
personal,
instruire
personal, autorizare personal;
costuri de licentiere la
A.N.R.S.C.

contract si nu de gestiune directa a
serviciului;
- Autoritatea va avea drept de control
final asupra derularii
serviciului,
avand posibilitatea de a intrerupe
delegarea de gestiune in cazul in care
operatorul
are
0
activitatea
defectuoasa
care persista - prin
clauzele de penalizare si de reziliere
ale contractului;
- Autoritatea are putere decizionala
pentru ca in momentul incredintarii
contractului, acesta sa inc1uda toate
prevederile optime;
- reducerea imixtiunii politicului ill
deciziile de afaceri, investitii si
personal;
criteriile de management comercial se
pot indeplini pentru a avea acces la
fonduri bancare.
- negocierea unui contract detaliat pe
termen lung, in special pentru prima
parte a contractului, cea in care se
real izeaza investi ti ile;
- Autoritatea trebuie sa isi adapteze
rolurile
de
administrator
S1
reglementator pe durata contractu lui si
va trebui sa se concentreze pe
negociere, monitorizare si suprvizare;
- monopol pe termen lung atribuit
operatorului, cu dificultati de iesire din
contract in caz de neperformanta;
Autoritatea
trebuie sa asigura
finantarea prestarii serviciului.

Numarul mai mare de dezavantaje, precum si eel mai mic de avantaje al gestiunii directe in
raport cu gestiunea delegata, recomanda in prima faza adopt area celei de-a doua variante.
Posibilitatea extinsa de a defini contractual limitele de exploatare a serviciului, finalitatea si ritmul
investitiilor din infrastructura determina ca formula gestiunii delegate sa fie mai usor de pus in
acord cu interesele generale ale comunitatii 8i implicit, cu principiile care guvemeaza serviciul.
Matricea riscurilor de exploatare privind delegarea serviciului de iluminat public este
indicata in Anexa Nr. 4.
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Infiintarea si existenta unui serviciu propriu al primariei, cu personal specializat S1 cu dotare
tehnica necesara prestarii unui serviciu de calitate ar presupune costuri financiare importante pentru
bugetul local. Estimarea costurilor pe toata durata delegarii, inclusiv identificarea si cuantificarea
financiara a riscurilor, po ate conduce la stabilirea unor tarife reale si acceptate de catre toti
utilizatorii, astfel incat alegerea unui operator sa fie pe deplin justificata si financiar, pe langa
principiile descentralizarii si eficientizarii cerute de normele europene.
Pentru a aproxima costurile ipotetice pe care le presupune infiintarea si functionarea unui
serviciu propriu al primariei de operare/administrare a iluminatului public din Comuna Socodor s-a
realizat 0 simulare a cheltuielilor care este prezentata in Anexa Nr. 2.
Situatie 1 - Infintare serviciul propriu de operare a sistemului de iluminat public
Analiza cost-beneficiu :
1
Cheltuieli de infiintare, dotare, organizare;
715.890,00 lei
Cheltuieli pentru 5 ani cu functionarea (salarizare, utilitati, intretinere
1.677.593,25 lei
2
utilaje).
Cheltuieli cu materialele necesare realizarii operatiunilor de intretinere /
86.250,00 lei
3
iluminat stradal
TOTAL:
2.479.733,25 lei

Ipoteze de calcul :
Autoritatea contractanta realizeaza intreg aparatul necesar pentru obtinerea licentei
necesare;
Autoritatea contractanta dispune de fondurile necesare realizarii investitiilor in utilaje
si echipamente de lucru.
Situatie 2 - Delegare gestiunii sistemului de iluminat public catre un operator
Analiza cost beneficiu:
ESTIMAREA COSTURILOR DE DELEGARE A GESTIUNII
Intretinerea si mentinerea sistemului de iluminat public reabilitat pe
1
86.250,00 lei
perioada celor 5 ani
86.250,00 lei
Total:

•
•

Rezumand, ar trebui facuta comparatia intre:
costul serviciului / 5 ani in varianta delegarii serviciului
costul serviciului / 5 ani in varianta administrarii directe

= 86.250,00 lei
= 2.479.733,25 lei

Asumarea tuturor riscurilor este descrisa in Anexa Nr. 4.
Calculul de mai sus este doar un exemplu care arata faptul ca, in varianta asumarii de catre
autoritate a gestionarii directe a sistemului de iluminat public, cheltuielile necesare pentru a-l
mentine in parametrii normali de functionare vor fi mai mari decat vor fi in varianta delegarii
sistemului.
Delegarea serviciului este impusa si de necesitatea adaptarii la cerintele si exigentele legale
in vigoare a serviciului de iluminat public, privit ca un sistem eficient, si care sa corespunda cu
programele de dezvoltare durabila ale autoritatii, respectiv, pentru:
• asigurarea dezvoltarii durabile a unitatilor administrativ-teritoriale;
• crearea unui ambient placut si ridicarea gradului de civilizatie si a calitatii vietii;
• asigurarea functionarii si exploatarii in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta
economica a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;
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•
•

protectiei si conservarii mediului natural si construit;
satisfacerea judicioasa, echitabila si nepreferentiala a tuturor membrilor comunitatii locale,
In

calitatea lor de beneficiari ai serviciuIui;
• identificare si implementarea unor solutii si sisteme de eficienta energetica;
Amploarea sistemului de iluminat public din Comuna Socodor, investitiile facute in
perioada anterioara si necesitatea intretinerii lor, impun ca sistemul sa fie gestionat de catre un
operator care sa detina eel putin urmatoarele:
• experienta in gestionarea unui sistem de iluminat public;
• capacitatea tehnica sa 0 faca (dotarea cu utilaje specifice, spatiu de depozitare si
dispecerat, mijloace de transport si de interventie etc.);
• pregatirea profesionala a angajatilor atestata conform Iegii cu toate certificarile
necesare (electricieni autorizati ANRE, specialisti cu certificate de atestare profesionala in iluminat
CNRI etc.);
• licenta ANRSC c1asa 3;
• atestate ANRE pentru proiectare, executie, masurari-incercari-verificari;
• sistem functional de management integrat probat cu certificari ISO.
Starea actual a a gestiunii sistemului de iluminat public, fara operator S1 aflat in posesia
autoritatii, aceasta din urma fara instrumentele necesare unei minime administrari, impune 0
rezolvare cat mai rapida a situatiei.
Perpetuarea ei inseamna generarea de riscuri pe care Ie implica defectiunile neremediate ale
sistemului de iluminat: rise de accidente rutiere, insecuritate publica datorata lipsei luminii pe
trotuare, alei pietonale, parcuri si gradini, precum si incurajarea infractiunilor si cresterea gradului
de criminalitate.
Toate motivele de mai sus, dar mai ales lipsa experientei si a capacitatilor necesare autoritatii de
a gestiona in momentul de fata un sistem de iluminat public de 0 asemenea amploare, conduc la
concluzia ca delegarea administrarii sistemului de iluminat public reprezinta solutia optima, eel
putin in viitorul apropiat.

9. DURA TA DELEGARII SERVICIULUI
Conform art. 22 alin. 2 din Legea nr. 230/2006 trebuie subliniat faptul ca pe toata durata
derularii contractului de delegare a gestiunii, bunurile mobile sau imobile apartinand domeniului
public ori privat al unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru realizarea serviciului, se vor
concesiona operatorului caruia i s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii.
Art. 24 din legea nr. 230/2006 prevede in mod explicit atributul autoritatii publice locale ca
odata cu luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public sa stabileasca in
acord cu dispozitiile legii nr. 51/2006 cuprinsul contractului propus, respectiv, drepturi1e si
ob1igatiile partilor, precum si intinderea acestora. Astfel, durata contractu lui de delegare a gestiunii
trebuie sa fie stabilita in acord cu interesul comunitatii locale, cu progamul de dezvoltare a
sistemului aferent serviciu1ui, fara insa a fi mai mare decat durata necesara amortizarii investitiilor,
cu rezerva de a nu depasi 49 de ani, cum prevede art. 24 alin. 2 din Legea nr.23012006. Conform
prevederilor legii la stabilirea duratei propriu-zise din contract un element fundamental il va
reprezenta analiza cuantumul finantarilor pe segmentul de investitii ce va fi realizat de catre
operator, astfel incat, amortizarea acestora sa poata fi atinsa in timpul de desfasurare a1 raporturilor
juridice dintre parti.
Durata stabilita in contract trebuie sa nu incalce drepturile unor alti operatori care au
conventii similare in derulare, pentru a se suprapune ce1e doua delegari ale gestiunii serviciului.
Durata contractului poate fi afectata de 0 denuntare unilaterala a conventiei de catre
autoritatea administrativa, care in temeiul art. 17 din legea nr. 23012006 are atributul de a veri fica
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modalitatea de realizare a delegarii de gestiune, respectiv, indeplinirea conforma a obligatiilor
asumate. De mentionat este faptuI ca in acord cu dispozitiile art. 23 alin. (7) din Iegea nr. 230/2006
partiIe pot sa prevada si alte clauze de reziliere, aspect care in mod evident poate fi in Iegatura eu
durata, producand de altfel efecte atunci cand ar intervene cazul incident.
Durata contractului de delegare a gestiunii poate fi afectata de valabilitatea licentei de
operare a persoanei juridice cu care se incheie contractul. In ipoteza retragerii licentei de operare,
contractul se va rezilia de plin drept in conditiile art. 36 alin. (2) din Legea nr. 230/2006.
Art. 24 alin. 2 din Legea nr. 230/2006 prevede totodata posibilitatea prelungirii duratei in
cazurile expres prevazute:
a) pentru motive de interes general, caz in care durata contractului nu poate fi prelungita eu
mai mult de 2 ani;
b) in cazul in care operatorul, la cererea autoritatii administratiei publice locale si pentru
buna executare a serviciului sau pentru extinderea sistemului de iluminat public, a realizat investitii
care nu ar putea fi amortizate in termenul ram as pana la expirarea contractului initial decat printr-o
crestere excesiva a tarifelor sau a taxelor locale.
In toate cazurile descrise mai sus, prelungirea contractului poate fi decisa de catre autoritatea
administrativa, prin Consiliul Local al Comunei Socodor sau de asociatia de dezvoltare comunitara,
dupa caz.
Durata concesiunii unui serviciu de iluminat public se stabileste tinand cont de:
• experienta anterioara a operarii serviciului in Comuna Socodor;
• experienta similara a altor comune / orase 1municipii;
• reglementarile legale privind serviciul de iluminat;
• finantarile posibile de obtinut si durata de recuperare a costurilor de catre operatorul
economic;
• durata necesara realizarii lucrarilor de reabilitare 1 modernizare, implicand toate
aspectele tehnice (studii, aprobari, avize, proiecte tehnice, instal are, punere in functiune, verificari,
receptie etc.)
Experienta altor orase comparabile cu Comuna Socodor, pentru contracte trecute sau in
derulare, ar indica 0 durata de delegare de 5 (cinci) ani.
Legea 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public stabileste ca durata unui contract
prin care se deleaga gestiunea nu poate fi mai mare 49 de ani, luandu-se in calcul durata necesara
amortizarii investitiilor(art. 24 alin. 2).
Legea 100/2016 - art 16 indica 0 durata estimata a concesiunilor de servicii de maxim 7 ani in
scopul de a nu denatura concurenta.
Avand in vedere cele expuse mai sus propunem ca durata concesiunii, pentru care se incheie
contractu1 de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, sa fie de 5 ani.

10. REDEVENTA
Seviciul de iluminat public nu este 0 activitate care genereaza venituri, este un serviciu care
genereaza doar cheltuieli. Singura activitate care poate fi asimilata unui venit este reducerea
cheltuielilor cu energia electrica prin modernizarea sistemului existent. Din aceste considerente
operatorul economic nu va plati redeventa.

11.
MOTIVELE
JUSTIFICARII
REALIZARII
DELEGARII
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA SOCODOR
Delegarea serviciului de iluminat public in Comuna Socodor se realizeaza din urmatoarele
motive:
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- din punct de vedere economic costuJ serviciului pe
de gestiunea directa;

0

perioada de 5 ani este considerabil redus fata

Contractu I de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de urmatoarele anexe:
- caiete de sarcini ale serviciului de iluminat public;
- regulamentul de serviciu a iluminatului public;
- inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica si privata a Comunei Socodor;
- procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute in inventar;
- oferta operatorului.

12. CONCLUZII SI RECOMANDARI
Motivele prezentate la Capitolul 8 al studiului recomanda ca fiind oportuna
concesionarea gestiunii sistemului de iluminat public catre un operator cu experienta, care sa
posede capacitatea tehnica si organizatorica, dotarea si experienta manageriala, bonitatea si
capacitatea financiara necesare prestarii serviciului incredintat. Structura delegarii trebuie riguros
stabilita in contractul incheiat intre autoritatea administrativa si persoana juridica delegata, in
conformitate cu prevederile din cuprinsullegii nr. 51/2006, respectiv, ale legii nr. 230/2006 si legii
100/2016.
Pastrarea gestiunii ca serviciu propriu al Autoritatii presupune asumarea riscurilor legate de
lipsa experientei, de intarzierile generate de infiintarea unui astfel de serviciu, de obtinerea
autorizarilor si licentelor necesare functionarii, dar mai ales de posibilitatea ca cheltuielile cu
intretinerea sistemului de iluminat sa creasca in acesta varianta. Solutia delegarii gestiunii
serviciului de iluminat public reprezinta 0 exceptie de la asumare in integralitate a paramterilor de
performanta si a exigentelor obiectivelor stabilite prin legea nr. 230/2006, respectiv, prin
Regulamentul Cadru aprobat ca anexa la Ordinul nr. 77/2006 al Presedintelui ANRSC.
Recomandam ca pe parcursul primului an al noii gestiuni sa se investeasca in:
• realizarea Hartii Electronice a Sistemului de Iluminat, ca sarcina expresa inscrisa
in caietul de sarcini al delegarii;
• realizarea Planului General de lIuminat Public al Comunei Socodor, printr-o
colaborare intre reprezentanti desemnati de viitorii operatori si de Autoritate sub coordonarea unui
specialist extern cu experienta.
Acestea vor fi instrumente de lucru extrem de utile atat operatorului cat si Autoritatii, care
alaturi de implementarea sistemului de telegestiune vor permite 0 administrare mult mai simpla si
mai ieftina a sistemului de iluminat. Prevederile clare ale planului general de iluminat elimina orice
dificultati in estimarea costurilor de investitie si intretinere ulterioara.
Alaturi de argumentele expuse in studiu, acest lucru demonstreaza ca pentru primaria
Comunei Socodor este avantajos atat din punct de vedere economic, cat si din punct de vedere
urbanistic-calitativ sa concesioneze serviciul de iluminat public pe un intervalul de 5 ani. Prin
concesionarea serviciului de iluminat eu repartizarea costurilor pe mai multi ani (minimum 5 ani)
costurile devin suportabile si in acelasi timp se realizeaza un iluminat public performant.
Avand in vedere toate cele prezentate anterior, prezentul studiu recomanda ca pentru
solutionarea integral a si sistematica a problemei este necesara delegarea de gestiune prin
concesionare a serviciului de iluminat public unor operatori specializati.

Data,
Februarie 2021
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Anexa nr. 2

Lista operatiuni lucrari intretinere sistem de iluminat public in Comuna Socodor
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TVAr -

Operatiuni de intretinere

1

Inlocuire brat de sustinre AIL pe stalp

buc

10

0

2

Fixarel Repozitionare aparat de i1uminat

bue

15

0

buc

15

0

buc

10

0

4

Curatare Oifuzor/OispersorlSticla de
lprotectie
Reglare unghi aparat de iluminat LED

5

Pozitionare I Fixare brat de sustinere AIL

bue

15

0

6

Refaeere legaturi aparate de llurnlnat
Montat eorp aparat de i1uminat LED 20-30

bue

20

0

bue

5

0

3

7
8

9
10

W

Verifieare corp existent eu punere sub
bue
20
tensiune
Montat clema COD
75
bue
Deplasare interventie iluminat public eu
20
buc
autospeciala PRB
Puncte de aprindere I PT

0
0
0

11

Verifieare punct de aprindere

bue

5

12

Remediere defect punct de aprindere
Montat eeas programator electronic in
punet de aprindere
Montat senzor crespuscular in punet de
aprindere
Montat patron MPR 63A in punet de
aprindere
Montat Contaetor 40A in punet de
aprtndere

bue

5

0
0

buc

4

0

buc

4

0

buc

4

0

bue

4

0

17

Refacere legaturi in punctul de aprindere

bue

4

0

18
19
20
21

Programat eeas contact

bue

4

0

Montat siguranta si aut P+N in PT

bue

0

Montat patron MPR 50-80A in PT

bue

4
4

bue
4
Inloculre / Comletare cabluri

0

22
23

Mantat cablu TYIR - 2x16+25 mm

ml

100

0

Montat eablu CYV - 3x1.5 mm

ml

200

0

13
14
15
16

Montat siguranta fuzibila 32-63A in PT

TOTAL:

0

-
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Anexa nr.2 la HCL 27/26.02.2021
REGULAMENT-CADRU
al serviciului de ilumlnat public din Comuna Socodor
CAPITOLULI
Dispozitii generale

r=;

Art. I. - (1) Prevederile prezentului regulament -cadru se aplica serviciului de
iluminat public din Comuna Socodor in care exista sisteme de iluminat public, indiferent de marimea acestora.
(2) Prezentul regulament-cadru stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea serviciului de iluminat public, definind modalitatile si conditiile-cadru ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator in Comuna Socodor.
(3)Prevederile prezentului regulament-cadru se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea, utilizarea si intretinerea componentelor sistemului de
iluminat public.
(4) Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate,
organizare si de modul in care este organizata gestiunea serviciului in cadrul unitatilor
administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru.
(5)Conditiile tehnice ~i indicatorii de performanta prevazuti in prezentul regulament-cadru au caracter minimal. Consiliullocal al Comunei Socodor poate aproba si aIte conditii tehnice sau alti indicatori de performanta pentru serviciului de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.
(6)Orice dezvoltare a rete lei electrice de joasa tensiune destinata iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament-cadru.
Art.2.
- Desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatilor locale, si anume:
a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;
b) cresterea gradului de securitate individuala ~i colectiva in cadrul comunitatilor locale, precum si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;
c) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si
peisagistice ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor
legale sau religioase;
d) sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a Iocalitatii;
e) functionarea si exploatarea in conditii de siguranta a infrastructurii aferente serviciului.
Art.3.
- In sensul prezentului regulament-cadru, termenii si notiunile utilizate se
definesc dupa cum urmeaza:
1
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3.1 autoritdti de reglementare competente - Autoritatea Nationals de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare
A.N.R.S.C., si Autoritatea Nationals de Reglementare In Domeniul Energiei, denumita
in continuare A.N.R.E.;
3.2 balast - dispozitiv mont at in circuitul de alimentare a uneia sau mai multor
lampi cu descarcari, avand drept scop limitarea curentului la valoarea necesara;
3.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunitatile locale in ansamblullor;
3.4 caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica,
referitoare la 0 instalatie sau la un sistem de iluminat;
3.5 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveste la distributia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lampi catre exterior;
3.6 echipament de mdsurare - aparatura ~i ansamblul instalatiilor care servesc
la masurarea parametrilor serviciului de iluminat public fumizat;
3.7 eject de grata neagra - senzatie vizuala realizata la trecerea de la 0 valoare
foarte mare a luminantei la 0 alta mult mai mica;
3.8 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operatiuni si activitati executate pentru asigurarea continuitatii ~i calitatii servieiului de iluminat public In conditii tehnico-economice si de siguranta corespunzatoare;
3.9 Jactor de meruinere afluxului luminos-raportulintre fluxulluminos al unei
lampi la un moment dat al vietii sale si fluxulluminos initial, lampa functionand in conditiile specificate;
3.10 flux luminos g - marimea derivata din fluxul energetic, evaluata prin actiunea sa luminoasa asupra unui observator fotometric de referinta;
3.11 grad de asigurare in Jurnizare - nivel procentual de asigurare a furnizarii
serviciului necesar utilizatorului, intr-un interval de timp, precizat in anexa la contractul
de fumizare/prestare a serviciului de iluminat public;
3.12 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate sa amorseze 0 lampa eu descarcari rara preincalzirea electrozilor;
3.13 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de 0 suprafata si aria
respectiva;
3.14 iluminare medie Em - media aritmetica a iluminarilor pe suprafata de calcul
avuta in vedere;
3.15 iluminare minima Emin - cea mai mica valoare a iluminarii punctuale pe suprafata de calcuI avuta in vedere;
3.16 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii In evidenta a unor monumente de arta sau istorice, ori a unor obiective de importanta publica sau culturala
pentru comunitatea locala;
3.17 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor de
agrement, pietelor, targurilor ~i altora asemenea;
2
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3.18

iluminat ornamental-festiv

- iluminatul temporar utilizat cu ocazia sarbato-

rilor ~i altor evenimente festive;
- iluminatul cailor de acces pietonal;

3.19

iluminat stradal-pietonal

3.20

iluminat stradal-rutier

3.21

indicatori de performanta

- iluminatul cailor de circulatie rutiera;
garantati

- parametri ai serviciului de iluminat

public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate si pentru care sunt
prevazute penalizari in licenta sau in contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizarii lor;
3.22 indicatori de performarua generali - parametri ai serviciului de iluminat
public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti la nivelul
operatorilor si care reprezinta conditii de acordare sau de retragere a licentei, dar pentru
care nu sunt prevazute penalizari in contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizarii lor;
/'~",
3.23 indice de prag TI - cresterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce la
orbirea inconfortabila, caracterizand orbirea provocata de sursele de lumina aflate in
campul vizual, in raport cu luminanta medie a caii de circulatie;
3.24 intensitate luminoasa I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de
sursa ~i unghiul solid elementar pe directia data;
3.25 intretinere - ansamblul de operatii de volum redus, executate periodic sau
neprogramat In activitatea de exploatare, avand drept scop mentinerea in stare tehnica
corespunzatoare a diferitelor subansambluri ale instalatiilor;
3.26 ldmpi cu descarcari - lampi a carer emisie luminoasa este produsa printr-o
descarcare electrica intr-un gaz sau in vapori metalici ori intr-un amestec de mai multe
gaze si/sau vapori metalici;
3.27 ldmpi cu incandescenta - lampi a carer emisie luminoasa este produsa cu
filamentul incalzit la incandescenta prin trecerea unui curent electric;
3.28 lampi cu incandescenta cu halogen - lampi incandescente avand, in balonul de constructie specials, un mediu de un anumit halogen, care creeaza un ciclu regenerativ al filamentului pentru marirea duratei de functionare si pentru realizarea unui
flux emis aproximativ constant;
3.29 ldmpi cu incandescenta cu utilizari speciale - lampi cu filament central,
lampi omamentale, lampi cu reflector, lampi foto;
3.30 licenta - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste
calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum si capacitatea si dreptul de
a presta acest serviciu;
3.31 luminanta L - raportul dintre intensitatea luminoasa elementara emisa de
catre ochiul observatorului si suprafata aparenta de emisie;
3.32 luminanta maxima Lmax - cea mai mare valoare a luminantei de pe suprafata de calcul avuta in vedere;
3.33 luminanta medie Lm - media aritmetica a luminantelor de pe suprafata de
3

calcul avuta in vedere;
3.34 luminanta minima Lmin - cea mai midi valoare a luminantei de pe suprafata
de calcul avuta in vedere;
3.35 nivel de iluminare/nivel de luminanta - nivelul ales pentru valoarea iluminarii/l uminantei;
3.36 operator - persoana juridica titulars a unei licente de fumizare/prestare,
emisa de autoritatea competenta;
3.37 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul
public - punctul de separare intre sistemul de distributie a energiei electrice si sistemul
de iluminat public, care se stabileste la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile si cutiile de distributie;
3.38 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite atdt pentru iluminatul public, cat si pentru distributia energiei electrice - punctul de separare intre sistemul de
distributie a energiei electrice ~isistemul de iluminat public care se stabileste la clemele
de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;
3.39 raport de zona aldturatd SR - raport intre iluminarea medie de pe 0 portiune de 5 m latime sau mai putin, daca spatiul nu 0 permite, de 0 parte si de alta a sensurilor de circulatie, si iluminarea medie a caii de circulatie de pe 0 latime de 5 m sau jumatate din Iatimea fiecarui sens de circulatie, daca aceasta este mai mica de 5 m;
3.40 reabilitare - ansamblul de operatiuni efectuate asupra unor echipamente
si/sau instalatii care, tara modificarea tehnologiei initiale, restabilesc starea tehnica si de
eficienta a acestora la un nivel apropiat de eel avut la inceputul duratei de viata;
3.41 retea electrica de joasd tensiune destinate iluminatului public - ansamblu
de posturi de transformare, cutii de distributie, echipamente de comanda/control si rnasura, instalatii de legare la pamant, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, stalpi, fundatii, console, aparate de iluminat si accesorii destinate exclusiv iluminatului public;
3.42 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publica ~i de interes economic si social general, aflata sub autoritatea administratiei publice locale, care are
drept scop asigurarea iluminatului cailor de circulatie auto, arhitectural, pietonal, ornamental ~i ornamental-festiv;
3.43 sistem de distributie a energiei electrice - totalitatea instalatiilor detinute
de un operator de distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustin ere si de protectie ale acestora, statii electrice, posturi de transformare si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele, cu tensiunea de linie nominala pana la 110
kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la retelele electrice de transport
sau de la producatori catre instalatiile proprii ale consumatorilor de energie electrica;
3.44 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic si functional, amplasat
intr-o dispunere logics in scopul realizarii unui mediu luminos confortabil si/sau functional si/sau estetic, capabil sa asigure desfasurarea in conditii optime a unei activitati,
spectacol, sport, circulatiei, a unui efect luminos estetic-arhitectural si altele, alcatuit din
4

constructii, instalatii §i echipamente specifice, care cuprinde linii electrice de joasa tensiune, subterane sau aeriene; corpuri de iluminat, console si accesorii; puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere; echipamente de comanda, automatizare si rnasurare; fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la pamant, conductoare, izolatoare, c1eme, armaturi, utilizate pentru iluminatul public;
3A5 sursd de lumind/lampd - obiectul sau suprafata care emite radiatii optice in
mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, ~i care este caracterizata printr-un
ansamblu de proprietati energetice, fotometrice si/sau mecanice;
3A6 tablou electric de alimentare, distributie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate contine, dupa caz, echipamentul de protectie, comanda, automatizare, masura si control, protejat impotriva accesului accidental, destinat sistemului de
iluminat public;
3A 7 temperatura de culoare corelata T; - temperatura radiatorului integral, a
carui culoare, perceputa datorita incalzirii, se aseamana cel mai mult, in conditiile de
observare precizate, cu cea perceputa a unui stimul de culoare de aceeasi stralucire;
3.48 uniformitate generala a iluminarii U(O)[E] - raportul dintre iluminarea minima si iluminarea medie, ambele considerate pe toata suprafata de calcul;
3A9 uniformitate generala a luminantei U(O)[L] - raportul dintre luminanta minima si luminanta medie, ambele considerate pe toata suprafata de calcul;
3.50 uniformitatea longitudinala a luminaruei U(/)[L] - raportul dintre luminanta minima si luminanta maxima, ambele considerate in axul benzii de circulatie al zonei
de cal cui si in directia de desfasurare a traficului rutier;
3.51 utilizatori - autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitara constituite cu acest scop in calitate de reprezentant al comunitatii locale;
3.52 zona alaturata - suprafata din vecinatatea imediata a caii de circulatie,
aflata in campul vizual al observatorului;
3.53 C.N.R.L - Comitetul National Roman de Iluminat;
3.54 C.LE. - Comisia Internationals de Iluminat.
ArtA.
- (1) Infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea ~i controlul
functionarii serviciului de iluminat public la nivelul Comunei Socodor, precum si infiintarea, dezvoltarea, modemizarea, administrarea si exploatarea sistemelor de iluminat
public intra in competenta exclusiva a Primariei Comunei Socodor.
(2) Primaria Orasului Horezu trebuie sa asigure gestiunea serviciului de iluminat
public pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea ~i respectarea indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti prin
contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotararea de dare in administrare, in
cazul gestiunii directe.
(3) Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptata,
Primaria Comunei Socodor va urmari obtinerea unui serviciu de iluminat public cores5
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punzator interesului general al comunitatilor locale pe care le reprezinta, in conformitate
cu legislatia in vigoare si cu reglementarile C.LE ..
Art.5.
- (1) Sistemele de iluminat public se amplaseaza, de regula, pe terenuri
apartinand domeniului public sau privat al Comunei Socodor.
(2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice pentru servicii si activitati publice, altele decat iluminatul public, se face cu aprobarea
Primariei Comunei Socodor.
Art.6.
- (1) Serviciul de iluminat public va respecta si va indeplini, la nivelul
Comunei Socodor, indicatorii de performanta prevazuti in prezentul Regulament-cadru,
aprobati prin hotarari ale Consiliului local al Comunei Socodor.
(2) Consiliului local al Comunei Socodor poate aproba si alti indicatori de performanta in baza unor studii de oportunitate in care se va tine seama cu prioritate de necesitatile comunitatilor locale, de stare a tehnica si eficienta sistemelor de iluminat public existente, pre cum si de standardele minimale privind iluminatul public, prevazute
de normele interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu.
(3) Indicatorii de performanta se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului
Regulament-cadru al serviciului.
Art. 7. - Serviciul de iluminat public se prevede pe toate caile de circulatie publica din Comuna Socodor, cu respectarea principiilor ce guverneaza organizarea si
functionarea serviciilor comunitare de utilitati publice.
Art.8. - Serviciul de iluminat public trebuie sa indeplineasca, concomitent, urmatoarele conditii de functionare:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ ~i calitativ;
b) adaptabilitate la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitatii locale;
c) satisfacerea judicioasa, echitabila si nepreferentiala a tuturor membrilor
cornunitatii locale, in calitatea lor de beneficiari ai serviciului;
d) tarifarea pe baza de competitie a serviciului prestat;
e) administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunitatilor locale;
f) respectarea reglementarilor specifice in vigoare din domeniul transportului, distributiei si utilizarii energiei electrice;
g) respectarea valorilor minimale din standarde1e privind iluminatul public,
prevazute de normele interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.LE ..
CAPITOLUL II
Desfasurarea serviciului de iluminat public
Sectiunea I
Principiile si obiectivele realiziirii serviciului de iluminat public
Art.9. - Administrarea serviciului de iluminat public se realizeaza eu respecta6
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rea principiului:
a)

autonomiei

locale;

b)

descentralizarii

c)
d)

subsidiaritatii si proportionalitatii;
responsabilitatii si legalitatii;

e)

asocierii intercomunitare;

f)
g)

dezvoltarii durabile ~i corelarii cerintelor cu resursele;
protectiei si conservarii mediului natural si construit;

h)

asigurarii igienei si sanatatii populatiei;

i)

administrarii

serviciilor publice;

eficiente

a bunurilor

din proprietatea

publica sau privata a

Comunei Socodor;
j)

si consultarii cetatenilor;

participarii

k) liberului acces la informatiile privind serviciile publice.
Art. IO. - Functionarea serviciului de iluminat public trebuie

sa se desfasoare

pentru:
a)
b)

satisfacerea
satisfacerea

interesului general al cornunitatii;
cat mai completa a cerintelor beneficiarilor;

c)

protejarea intereselor beneficiarilor;

d)

intarirea coeziunii economico-sociale

e)

asigurarea dezvoltarii durabile a Comunei Socodor;

f)

cresterea gradului de securitate

la nivelul comunitatilor

individuala

locale;

si colectiva in cadrul comuni-

tatilor locale;
g)
peisagistice

punerea

in valoare, prin iluminat

adecvat,

a elementelor

arhitectonice

si

ale localitatii;

h)

ridicarea gradului de civilizatie,

a confortului

si a calitatii vietii;

i)

marirea gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;

j)

crearea unui ambient placut;

k)

cresterea oportunitatilor

1)

asigurarea

rezultate din dezvoltarea

functionarii

~i exploatarii

turismului;

in conditii de siguranta,

rentabilitate

si eficienta economics a infrastructurii
Art. I I. - In exercitarea

aferente serviciului.
atributiunilor conferite de lege eu privire la elaborarea

si

aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investitii privind dezvoltarea si modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului
de gestiune,

precum

local al Comunei

propriu al servieiului,
si a criteriilor

a caietului de sarcini, alegerea modalitatii

si procedurilor

de delegare a gestiunii,

Socodor va urmari atingerea urmatoarelor

a)

orientarea

serviciului

b)

asigurarea calitatii si performantelor

Consiliului

objective:

de iluminat public catre beneficiari,

membrii ai co-

munitatii;
eompatibil

cu directivele

sistemelor de iluminat public, la nivel

Uniunii Europene;
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c)

respectarea

normelor

privind

serviciul

de iluminat

public

stabilite

de

c.I.E., la care Romania este afiliata, respectiv de C.N.R.I.;
d)

asigurarea

accesului

nediscriminatoriu

al tuturor

membrilor

comunitatii

locale la serviciul de iluminat public;
e)

reducerea

performante,

consumurilor

a unor echipamente

specifice prin utilizarea

specializate

unor corpuri de iluminat

si prin asigurarea

unui iluminat public ju-

dicios;
f)

promovarea

investitiilor,

In scopul modernizarii

si extinderii sistemului de

iluminat public;
g) asigurarea unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesitatilor
si securitate, individuals

de confort

si colectiva, prevazute de normele In vigoare;

h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental si ornamental-festiv,
adecvat punerii in valoare a edificiilor de importanta publica si/sau culturala si marcarii
prin sisteme de iluminat corespunzatoare

a evenimentelor

festive si a sarbatorilor

legale

sau religioase;
i)

promovarea

de solutii tehnice si tehnologice

j)

promovarea

mecanismelor

performante,

cu costuri mi-

mme;
mediu concurential
k)
operatorilor

specifice economiei

de piata, prin crearea unui

de atragere a capitalului privat;

instituirea evaluarii comparative
si participarea

cetatenilor

a indicatorilor

si a asociatiilor

de performanta

reprezentative

a activitatii

ale acestora

la

acest proces;

I)

promovarea

formelor de gestiune delegata;

m) promovarea

metodelor moderne de management;

n)

profesionalismului,

promovarea

onale continue a personalului

a eticii profesionale

~i a formarii profesi-

ce lucreaza In domeniu.

Sectiunea a 2-a
Documentatie tehnicii
Art. 12. - (1) Prezentul
sara desfasurarii

regulament

stabileste documentatia

tehnica minima nece-

serviciului.

(2) Regulamentul
tantului de specialitate,
pastrarea si manipularea

stabileste

documentele

necesare

exploatarii,

obligatiile

ale unitatilor de executie cu privire la intocmirea,

proiec-

reactualizarea,

acestor documente.

(3)Detalierea
prevederilor prezentului Regulament-cadru
privind modul de intocmire, pastrare si reactualizare
a evidentei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri

de exploatare

(4) Personalul

proprii, specifice principalelor

de conducere

corecta si pastrarea

documentatiilor

ment-cadru.
(5) Proiectarea

si executarea

al operatorului

tipuri de instalatii.

raspunde

de existenta,

tehnice conform prevederilor

prezentului

sistemelor de iluminat stradal-rutier,

8

completarea
Regula-

iluminat stradal-

pietonal, iluminat arhitectural, iluminat ornamental ~i iluminat ornamental-festiv sau a
partilor componente ale acestora se realizeaza in conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice de proiectare si executie in vigoare avizate de autoritatile de reglementare din domeniile de competenta; la proiectare se va tine seama de reglementarile in vigoare privind protectia si conservarea mediului.
Art.I3. - (1) Fiecare operator trebuie sa detina, sa pastreze la sediul sau documentatia, pusa la dispozitie de Primaria Comuna Socodor, necesara desfasurarii in conditii de siguranta a serviciului de iluminat public.
(2) Operatorul, in conditiile alineatului (1), va actualiza permanent urmatoarele
documente:
a) planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire;
b) planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate in exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificarile sau completarile;
c) planurile cladirilor sau ale constructiilor speciale avand actualizate toate
modificarile sau completarile;
d) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrarile aflate in exploatare sau conservare;
e) cartile tehnice ale constructiilor;
f) documentatia tehnica a utilajelor si instalatiilor si, dupa caz, autorizatiile
de punere in functiune a acestora;
g) planurile de executie ale partilor de lucrari sau ale lucrarilor ascunse;
h) proiectele de executie ale lucrarilor, cuprinzand memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor si
retelelor etc.;
i) documentele de receptie, preluare si terminare a Iucrarilor cu proceseverbale de masuratori cantitative de executie; procese-verbale de verificari ~i probe, inclusiv probele de performanta si garantie, buletinele de verificari, analiza ~i incercari;
procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico economici; procese-verbale de punere in functiune; procese-verbale de dare in exploatare; lista echipamentelor montate in
instalatii cu caracteristicile tehnice; procese-verbale de preluare ca mijloc fix in care se
consemneaza rezolvarea neconformitatilor si a remedierilor;
j) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de
detaliu actualizate conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale
fiecarei instalatii, inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb;
k) parametrii luminotehnici de proiect si/sau rezultati din calcul, aferenti tuturor instalatiilor de iluminat public exploatate;
I) instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj
privind manipularea, exploatarea, intretinerea ~irepararea echipamentelor si instalatiilor
precum si cartile/fisele tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiilor;
m) normele generale si specifice de protectie a muncii aferente fiecarui echi9
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pament, fiecarei instalatii sau fiecarei activitati;
n) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru
intreg personalul;
0) avizele si autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de masura, inclusiv cele de protectie a mediului obtinute in conditiile legii;
p) inventarul instalatiilor si liniilor electrice, conform instructiunilor in vigoare;
q) instructiuni privind accesul in instalatii;
r) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului',
s) registre de control, de sesizari si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.
(3)Arhivarea se poate realiza si in format digital.
Art.14. - (1) Documentatia de baza a lucrarilor si datele generale necesare exploatarii, intocmita de agenti economici specializati in proiectare, se preda titularului de
investitie odata cu proiectul lucrarii respective.
(2) Agentii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate
planurile de executie, in toate exemplarele in care s-au operat modificari pe parcursul
executiei si, in final, sa inlocuiasca aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate
conform situatiei reale de pe teren si sa predea proiectuI, inclusiv In format optoelectronic, impreuna cu instructiunile necesare exploatarii, intretinerii si repararii instalatiilor
proiectate.
(3) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odata cu predarea lucrarilor, sa predea ~i schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform
situatiei de pe teren. In cazul in care nu s-au facut modificari fata de planurile initiale, se
va preda cate un exemplar din aceste planuri, avand pe ele confirmarea ca nu s-au facut
modificari in timpul executiei,
(4) In timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentatia intocmita
de proiectant, rara avizul acestuia.
Art.IS. - (1) Primaria Comunei Socodor, precum si operatorii care au primit in
gestiune delegata serviciul de iluminat public au obligatia sa-si organizeze 0 arhiva tehnica pentru pastrarea documentelor de baza prevazute la art.13 aliniatul (l), organizata
astfel incat sa poata fi gasit orice document cu usurinta.
(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile,
schemele ~idocumentele aflate in arhiva,
(3) Instrainarea sub orice forma a planurilor, schemel or sau documentelor aflate in
arhiva este interzisa.
(4) La incheierea activitatii, operatorul va preda pe baza de proces-verbal intreaga
arhiva pe care si-a constituit-o fiind interzisa pastrarea de catre acesta a vreunui document original sau copie.
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(5) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona:
a)

data intocmirii

documentului;

b)

numarul de exemplare originale;

c)

calitatea celui care a intocmit documentul;

d)

numarul de copii executate;

e) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului, numarul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

f)

data fiecarei revizii sau actualizari;

g)

calitatea celui care a intocmit revizialactualizarea

h)

data de la care documentul

i)

lista persoanelor

carora Ii s-au distribuit

lista persoanelor

care au restituit la arhiva documentul

si calitatea celui care a

aprobat;
revizuit/actualizat

a intrat in vigoare;
copii dupa documentul

revizu-

it/actualizat;
j)

primit anterior re-

vizuirii/modificarii.
Art.16.

- (1) Toate echipamentele

te datele din project, din documentatiile

trebuie sa aiba fise tehnice care sa contina to atehnice predate de fumizori sau de executanti ~i

din datele de exploatare

luate de pe teren certificate prin acte de receptie care trebuie

confirme corespondenta

lor cu realitatea.

(2) Pe durata exploatarii,
a)

sa

in fisele tehnice se tree, dupa caz, date privind:

b)

incidentele sau avariile;
echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului

c)

incidentele

d)

reparatiile efectuate pentru inlaturarea

e)

costul reparatiilor

f)

perioada cat a durat reparatia, planificata

g)

comportarea

h)

data scadenta si tipul urmatoarei

sau avariile altor echipamente

sau avariei;

produse de incidentul sau avaria

in cauza;
accidentale

incidentului/avariei;

sau planificate;
sau accidentala;

in exploatare intre doua reparatii planificate;
reparatii planificate

(Iucrari de intretinere

curenta, revizii tehnice, reparatii curente ~i capitale);
i)

data scadenta a urmatoarei

verificari profilactice;

j)

buletinele de incercari periodice si dupa reparatii.

(3)Fi~ele tehnice se intocmesc pentru aparatura, posturi de transformare,
instalatiile

de legare la pamant,

pentru instalatiile de teletransmisie
(4) Pentru instalatiile
normele legale in vigoare.
(5) Separat, se va tine

echipamentele

de comanda,

protectie

si

si telecornunicatii.

de ridicat se va intocmi
0

automatizare,

fundatii,

~i folosi documentatia

evidenta a lucrarilor de intretinere

reparatii curente si capitale.
Art.l7.
- (l) Toate echipamentele,

precum ~iconductele,

11

ceruta de

curenta, revizii tehnice,
barele electrice, instala-

tiile independente, trebuie sa fie numerotate dupa un sistem care sa permits identificarea
rapida si usor vizibila in timpul exploatarii.
(2)La punctele de conducere operativa a exploatarii trebuie sa se afle atat schemele generale ale instalatiilor cat si schemele normale de functionare,
(3) Schemele trebuie actualizate astfel incat sa corespunda situatiei reale din teren,
iar numerotarea si notarea din scheme trebuie sa corespunda notarii reale a instalatiilor
conform alineatului (1).
(4) Scheme Ie normale de functionare vor fi afisate la loc vizibil.
Art.I8. - (1) Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza carora se realizeaza conducerea operativa a instalatiilor trebuie sa fie clare, exacte, sa nu permits interpretari diferite pentru 0 aceeasi situatie, sa fie concise si sa contina date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul starii acestuia, asupra regimului normal si anormal de
functionare si asupra modului de actionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.
(2)Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie sa delimiteze exact indatoririIe personalului cu diferite specialitati care concurs la exploatarea, intretinerea sau repararea echipamentului si trebuie sa cuprinda eel putin:
a) indatoririle, responsabilitatile si competentele personalului de deservire;
b) descrierea constructiei si functionarii echipamentului, inclusiv scheme ~i
schite explicative;
c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor In conditiile unei exploatari
normale (manevre de pornire/oprire, manevre in timpul exploatarii, manevre de scoatere
si punere sub tensiune);
d) reguli de prevenire si lichidare a avariilor;
e) reguli de anuntare si adresare;
f) enumerarea functiilor/meseriilor pentru care este obligatorie insusirea instructiunii/procedurii si promovarea unui examen sau autorizarea;
g) masuri pentru asigurarea protectiei muncii.
(3)Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneaza de coordonatorul locului de munca si sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnata in acest sens, mentionandu-se data intrarii in vigoare.
(4) Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de cate ori
este nevoie, certificandu-se prin aplicarea sub semnatura a unei stampile "valabil pe
anul
". Modificarile si completarile se aduc la cunostinta sub semnatura personalului obligat sa le cunoasca si sa aplice instructiunea/procedura respectiva.
Art.19. - (I) Operatorul care desfasoara activitati specifice serviciului de iluminat public din Comuna Socodor trebuie sa elaboreze, sa revizuiasca si sa aplice instructiuni/proceduri tehnice interne.
(2)1n vederea aplicarii prevederilor alineatului (1), operatorul va intocmi liste cu
instructiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munca. Lista instructiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupa caz, eel putin:
12
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a) instructiuni/proceduri tehnice interne generale;
b) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale, dupa caz retelele de transport si distributie a energiei electrice destinate exclusiv
iluminatului public; instalatii de masura si automatizare; instalatiile de comanda, semnalizari ~i protectii;
c) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
d) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
e) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii ~i automatizari;
f) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrarilor de intretinere.
Art. 20 . - (1) In instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisa schema
normala de functionare a fiecarui echipament si pentru fiecare instalatie, mentionanduse ~i celelalte scheme admise de functionare a instalatiei, diferite de cea normal a, precum si modul de trecere de la 0 schema normal a la alta varianta.
(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normal a a elementelor componente.
(3) Abaterile de la functionarea in schema normala se aproba de conducerea tehnidi a operatorului si se consemneaza in evidentele operative ale personalului de deserVIreo

"

Art.21. - Personalul angrenat In desfasurarea serviciului va intocmi zilnic situatii
cu datele de exp Ioatare , daca acestea nu sunt inregistrate ~imemorate prin intermediul
unui sistem informatic. Datele memo rate In sistemul informatic sau cele intocmite de
personalul operativ reprezinta forma primara a evidentei tehnice.
Art.22. - Documentatia operativa si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic
de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune masurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte si deranjamente constatate in functionarea instalatiilor, sau pentru cresterea eficientei si sigurantei in exploatare.
Sectiunea a 3-a

indatoririle personalului
Art.23. - (1) Personalul de deservire se compune din toti salariatii care deservesc
instalatiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public avand ca sarcina de serviciu principals supravegherea functionarii si executarea de manevre in mod nemijlocit
Ia un echipament, intr-o instalatie sau intr-un ansamblu de instalatii.
(2) Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativa, precum si obligatiile, drepturile si responsabilitatile personalului de deservire operativa se tree In fisa postului si in regulamentele/procedurile tehnice interne.
(3)Locurile de munca in care este necesara desfasurarea activitatii se stabilesc de
operator in procedurile proprii functie de:
a) gradul de periculozitate a instalatiilor si al procesului tehnologic;
13
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b) gradul de automatizare a instalatiilor;
c) gradul de siguranta necesar in asigurarea serviciului;
d) necesitatea supravegherii instalatiilor;
e) existenta unui sistem de transmisie a datelor si a posibilitatilor de executare a manevrelor de la distanta;
f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor
si avariilor.
(4)Functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul sa-si indeplineasca atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii amplasate in locuri diferite.
(5)Principalele lucrari ce trebuie cuprinse in fisa postului personalului de deservire, privitor la exploatare si executie, constau in:
a) supravegherea instalatiilor;
b) controlul curent al instalatiilor;
c) executarea de manevre;
d) lucrari de intretinere periodica;
e) lucrari de intretinere neprogramate;
f) lucrari de interventii accidentale.
Art.24. - (1) Lucrarile de intretinere periodice sunt cele prevazute in instructiuniIe furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnica si in instructiunile/procedurile tehnice interne si se executa, de regula, rara intreruperea furnizarii serviciului.
(2) Lucrarile de intretinere curenta neprogramate se executa in scopul prevenirii
sau eliminarii deteriorarilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite in fisa postului si
in instructiunile de exploatare.
Sectiunea a 4-a
Analiza si evidenta incidentelor §i avariilor
Art.25. - (1) In scopul cresterii sigurantei in functionare a serviciului de iluminat
si a continuitatii acestuia, operatorii vor intocmi proceduri de analiza operativa si sistematica a tuturor evenimentelor nedorite care au loc in instalatiile de iluminat, stabilinduse masuri privind cresterea fiabilitatii echipamentelor si schemel or tehnologice, imbunatatirea activitatii de exploatare, intretinere, reparatii si cresterea nivelului de pregatire si
disciplina a personalului.
(2) Evenimentele ce se analizeaza se refera, in principal, la:
a) defectiuni curente;
b) deranjamente din retelele de transport ~i de distributie a energiei electrice
indiferent daca acestea sunt destinate exclusiv instalatiilor de iluminat sau nu;
c) incidentele si avariile;
d) limitarile ce afecteaza continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat,
impuse de anumite situatii existente la un moment.
14
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Art.26. - (1) Deranjamentele din retele de transport si distributie a energiei electrice sunt acele defectiuni care conduc la intreruperea iluminatului public alimentat de la
o ramura a retelei de transport sau dintr-o retea de distributie care asigura iluminatul
unui singur obiectiv cultural, pare, alei, tunel, pod sau altele asemenea.
(2)Deranjamentele constau in declansarea voita sau oprirea fortata a unui echipament sau instalatie, care nu influenteaza in mod substantial asupra calitatii serviciului,
fiind caracteristice echipamentelor si instalatiilor anexa.
Art. 27 . - Se considers incidente urmatoarele evenimente :
a) declansarea prin protectie sau oprirea voita a instalatiilor ce fac parte din
sistemul de iluminat, indiferent de durata, dar care nu indeplinesc conditiile de avarie;
b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementari, pe 0 durata mai mare de 15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.
Art.28. - Prin exceptie de la art.27 nu se considers incidente urmatoarele evenimente:
a) iesirea din functiune a unei instalatii ea urmare a actionarii corecte a elementelor de protectie ~i automatizare, in cazul unor evenimente care au avut loc intr-o
alta instalatie, iesirea din functiune fiind consecinta unui incident loealizat si inregistrat
in acea instalatie;
b) iesirea din functiune sau retragerea din exploatare a unei instalatii sau parti
a acesteia, datorita unor defectiuni ce pot sa apara in timpul incercarilor profilaetiee, eorespunzatoare scopului acestora;
c) iesirea din functiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, daca a fost inlocuit automat eu rezerva, prin functionarea corecta a declansarii automate a rezervei si nu a avut ca efeet reducerea parametrilor luminotehnici;
d) retragerea accidental a din functiune a unei instalatii sau a unui element al
aeesteia in seopul eliminarii unor defectiuni, daca a fost inlocuit eu rezerva ~i nu a afectat calitatea serviciului prestat;
e) retragerea din exploatare in mod voit a unei instalatii pentru prevenirea
unor eventuale accidente umane sau calamitati;
f) intreruperile sau reducerile cantitative convenite in scris cu utilizatorul.
Art.29. - Se considera avarii urmatoarele evenimente:
a) intreruperea accidentala, totala sau partials a iluminatului public pentru 0
perioada mai mare de 4 ore eu exceptia eelui arhitectural, ornamental si ornamentalfestiv;
b) intreruperea accidental a, total a sau partiala a iluminatului arhitectural, ornamental ~i ornamental-festiv pe 0 perioada mai mare dedit limitele prevazute in eontracte;
c) defectarea sau iesirea accidental a din functiune a unor instalatii sau subansambluri din instalatiile de iluminat, care eonduc la reducerea ariei deservite de serviciul
de iluminat public eu 10% pe 0 durata mai mare de 24 de ore;
15
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d) defectarea sau iesirea accidentala din functiune a unor instalatii de iluminat, indiferent de efectul asupra beneficiarilor, daca fac ca acestea sa ramana indisponibile pe 0 durata mai mare de 72 de ore;
e) daca pe durata desfasurarii evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta l~i schimba categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va incadra pe toata durata desfasurarii lui In categoria avariei.
Art.30. - (1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat dupa
producerea evenimentelor respective de catre factorii de raspundere ai operatorului, de
regula, impreuna cu cei ai autoritatilor administratiei publice locale.
(2) Operatorul are obligatia ca trimestrial sa informeze Primaria Comunei Socodor asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor si masurile care s-au
luat.
Art.31. - (1) Analiza incidentelor ~i avariilor trebuie finalizata in eel mult 5 zile
de la lichidarea acestora.
(2) Analiza fiecarui incident sau avarie va trebui sa aiba urmatorul continut:
a) locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;
b) situatia inainte de incident sau avarie, daca se functiona sau nu in schema
normal a, cu indicarea abaterilor de la aceasta;
c) cauze1e care a favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor;
d) descrierea cronologica a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, inregistrarilor computerizate si declaratiilor personalului;
e) manevrele efectuate de personal in timpul desfasurarii si lichidarii evenimentului;
f) efectele produse asupra instalatiilor, daca a rezultat echipament deteriorat,
cu descrierea deteriorarii;
g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de intrerupere,
valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;
h) stadiul verificarilor profilactice, reviziile si reparatiile pentru echipamentul
sau protectiile care nu au functionat corespunzator;
i) cauzele tehnice ~i factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;
j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului si modul de
respectare a instructiunilor;
k) influenta schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatiile afectate de incident sau avarie;
1) situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare si reparatii si a cunoasterii lor, Cll mentionarea lipsurilor constatate ~i a eventualelor incalcari ale celor existente;
m) masuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente asemanatoare cu stabilirea termenelor ~iresponsabilitatilor;
(3)In cazul in care pentru Iamurirea cauzelor ~i consecintelor sunt necesare probe,
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incercari sau obtinerea unor date tehnice suplimentare termenul de finalizare a analizei
incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea aeesteia.
(4)In cazul in care in urma analizei rezulta ca evenimentul a avut loc ca urmare a
proiectarii sau montarii instalatiei, deficiente ale echipamentului, calitatea slaba a materialelor sau datorita actiunii sau inactiuni altor persoane fizice sau juridice asupra sau in
legatura cu instalatia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati pentru punct de vedere.
(5)Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune instalatiile respective cu participarea proiectantului, fumizorului de echipament
si/sau a executantului, dupa caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea
operatorului sau a Primariei Comunei Socodor.
(6) Daca avaria sau incidentul afecteaza sau influenteaza functionarea instalatiilor
aflate in administrarea altor operatori sau agenti economici, operatorul care efectueaza
analiza va solicita de la acestia transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor si
informatiilor necesare analizarii avariei sau incidentului.
Art.32. - (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaza intr-un
formular tip denumit "fi~a de incident", iar la exemplarul care ramane la operator se vor
anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.
(2) Continutul minim al fisei de incident va fi in conformitate cu prevederile
art.31 alineatul (l).
Art.33. - (1) In vederea satisfacerii in conditii optime a necesitatilor comunitatii
locale, operatorul va urmari evidentierea distincta a intreruperilor ~i limitarilor, a duratei
si a cauzelor de intrerupere a utilizatorului si a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze in instalatiile tertilor, daca au afectat functionarea instal atiilor proprii.
(2) Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitari se va transmite
trimestrial Primariei Comunei Socodor.
Art.34. - (l) Analiza deteriorarii echipamentelor se face in scopul determinarii
indicatorilor de fiabilitate a acestora in conditii de exploatare.
(2) Pentru evidentierea deteriorarilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei
pentru fiecare echipament in parte, rezultatele consemnandu-se intr-un formular tip denumit "fi~a pentru echipament deteriorat" care se anexeaza la fisa incidentului.
(3)Pentru evidentierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a incercarilor profilactice, manipularii, reparatiilor sau intretinerii necorespunzatoare, neefectuarii la timp a
reparatiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din functiune a acestor echipamente sau
a instalatiei din care fac parte si care au fost inlocuite eu rezerva (indiferent de modul
cum s-a facut aceasta inlocuire), si care au avut loc in afara evenimentelor incadrate ca
incidente sau avarii, operatorul va tine 0 evidenta separata pe tipuri de echipamente si
cauze.
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(4)Evidentierea defectiunilor ~i deteriorarilor se face si in perioada de probe de
garantie si punere in functiune dupa montare, inlocuire sau reparatie capitala,
Art.35. - (1) Fisele de incidente si de echipament deteriorat reprezinta documente primare pentru evidenta statistica si aprecierea realizarii indicatorilor de performanta.
(2) Pastrarea evidentei se face la operator pe toata perioada cat acesta opereaza,
iar la incheierea activitatii de operare se aplica prevederile Art.15 alineat (4).
Sectiunea a 5-a
Asigurarea sigurantei de functionare a instalatlilor
Art.36. - (l) Pentru cresterea sigurantei in functionare a serviciului de iluminat
public si a asigurarii continuitatii acestuia, operatorul va intocmi proceduri prin care se
instituie reguli de efectuare a manevrelor in instalatiile apartinand sistemului de iluminat
public.
(2) Procedurile prevazute la alineatul (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.
Art.37. - Manevrele in instalatii se executa pentru :
a) modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de instalatii fiind determinate de necesitatile obiective de adaptare a functionarii la cerintele
utilizatorului, realizarea unor regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor, etc.
avand un caracter frecvent si executandu-se mereu la fel, denumite manevre curente;
b) modificarea configuratiei instalatiilor sau grupurilor de instalatii rara ca
acestea sa aiba un caracter frecvent sau periodic, precum si cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrari sau probe si redarea lor in exploatare, denumite manevre programate;
c) izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului functional tehnologic al instalatiei sau ansamblului de instalatii executate cu ocazia aparitiei unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.
Art.38. - In sensul prezentului Regulament-cadru, nu sunt considerate manevre
in instalatii modificarile regimurilor de functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de automatizare si protectie sau executate curent de personalul operativ asupra
sistemelor de reglaj, pe baza instructiunilor de exploatare, rara modificarea schemei de
functionare aprobate.
Art.39. - (1) Persoana care concepe manevra trebuie sa cunoasca instalatia in care se vor executa operatiile cerute de manevra, sa dispuna de schema detaliata corespunzatoare situatiei din teren ~i schema tehnologica de executare a manevrei.
(2) Manevrele trebuie concepute astfel incat:
a) succesiunea operatiilor in cadrul manevrelor sa asigure desfasurarea normala a acestora;
b) trecerea de la stare a initiala la starea finals dorita sa se faca printr-un numar minim de operatii;
c) ordinea de succesiune a operatiilor trebuie sa aiba in vedere respectarea
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procesului tehnologic stabilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a
instalatiei la care se executa manevra;
d) sa fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie Ie poate avea atat
asupra instalatiei in eare se executa manevra, cat si asupra restului instalatiilor legate
tehnologic de aceasta in special din punct de vedere al sigurantei in exploatare;
e) manevra sa se efectueze intr-un interval de timp cat mai scurt, stabilinduse operatiile care se pot executa simultan fara a se conditiona una pe alta, in functie de
numarul de executanti ~i de posibilitatea supravegherii directe de catre responsabilul de
manevra;
f) sa se tina seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a munell;
g) fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comanda de la distanta sa fie urmata de verificarea realizarii acestei comenzi sau verificarea realizarii
efectului corespunzator.
Art.40. - Manevrele in instalatii se efectueaza numai pe baza unui document
scris, denumit in continuare foaie de manevra, care trebuie sa contina:
a) tema manevrei;
b) scopul manevrei;
c) succesiunea operatiilor;
d) notatii in legatura cu dispunerea si indeplinirea operatiilor;
e) persoanele care executa sau au legatura cu manevra si responsabilitatile
lor.
Art.4l. - Dupa scopul manevrei, foaia de manevra poate fi:
a) foaie de manevra permanenta al carei conti nut este prestabilit in instructiunile/procedurile tehnice interne, putandu-se folosi la manevre curente; anumite manevre programate, cu earaeter curent; anumite manevre in caz de incident, avand un caracter eurent.
b) foaie de manevra pentru manevre program ate al carui continut se intocmeste pentru efectuarea de lucrari programate sau accidentale si eare prin caracterul sau
necesita 0 succesiune de operatii ce nu se incadreaza in foile de manevra permanente.
Art.42. - Prin exceptie de la artAO, manevrele cauzate de accidente se executa
rara foaie de manevra, iar cele de lichidare a incidentelor se executa pe baza procedurilor/instructiunilor de lichidare a incidentelor.
ArtA3. - (1) Intocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevra se fac de catre persoanele desemnate de operator, care au pregatirea necesara si asigura executarea
serviciului operativ si tehnico-administrativ,
(2) Nu se admite verificarea si aprobarea foilor de manevra telefonic.
(3) in functie de necesitate, la foaia de manevra se anexeaza 0 schema de principiu referitoare la manevra care se efectueaza,
(4) Foaia de manevra intocmita, verificata si aprobata se pune in aplicare numai in
19
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momentul in care exista aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de instalatii in cauza conform procedurilor aprobate.
(5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi initiate de persoane prevazute in procedurile aprobate si care raspund de necesitatea efectuarii lor.
(6) Executarea manevrelor in cazul lucrarilor normale, programate, probe lor profilactice, trebuie realizata astfel indit echipamentul sa nu fie retras din exploatare mai devreme decat este necesar ~i nici sa nu se intarzie admiterea la lucru.
ArtA4. - (1) Manevra inceputa de personalul nominalizat in foaia de manevra
trebuie terminata, de regula, de acelasi personal chiar daca prin aceasta se depaseste ora
de terminare a programului normal de munca, in conditiile legii.
(2) Exceptiile de la dispozitiile alineatului (1) vor fi prevazute in regulamentele
proprii ale serviciului de iluminat public.
(3)Operatorul va stabili prin decizie si procedura interna nomenc1atorul cu manevrele ce se executa pe baza de foi de manevra permanente sau pe baza de instructiuni/proceduri tehnice interne.
ArtA5. - (1) Darea in exploatare a echipamentelor nou montate se face conform
instructiunilor de proiectare si/sau ale furnizorului de echipament.
(2) In perioadele de probe, manevrele si operatiile respective cad in sarcina organizatiei care executa montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.
ArtA6. - (1) In cazul executarii manevrelor pe baza un or foi de manevra, nu este
necesara inscrierea in evidentele operative a dispozitiilor sau aprobarilor primite, a operatiilor executate, a confirmarilor facute, toate acestea operandu-se in foaia de manevra.
(2) Dupa terminarea manevrei se vor inscrie in evidentele operative ale instalatiei
executarea acestora conform foii de manevra, ora inceperii ~i terminarii manevrei, starea
operativa, configuratia etc., in care s-au adus echipamentele respective, precum si orele
la care s-au executat operatiile care prezinta importanta in functionare a echipamentelor,
instalatiilor sau ansamblurilor de instalatii,
Sectiunea a 6-a
Conditii tehnice de desfiisurare a serviciului de iluminat public
Art.47. - (1) Iluminatul public stradaI se realizeaza pentru iluminatul cailor de
circulatie publica, strazi, trotuare, piete, intersectii, parcari, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje subterane si supraterane.
(2) Iluminatul public se va realiza de regula cu lampi cu LED pentru toate tipurile
de cai de circulatie principale si secundare. Temperatura de culoare a aparatelor de iluminat tip LED va fi intre 2700 K - 4000K.
(3) In sistemele de iluminat public se vor prevedea surse LED, cu exceptia cailor
de circulatie declarate ca avand caracter istoric, unde se pot folosi surse de lumina/lampi
cu incandescenta sau LED pentru pastrarea atmosferei tip ice momentului istoric ce se
doreste a fi scos in evidenta.
(4) Iluminatul public se realizeaza prin selectarea celor mai adecvate tehnologii,
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cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv
deCNRl.
(S)Alegerea surselor de lumina se face in functie de eficacitatea luminoasa si de
durata de functionare a acestora, astfel incat costurile de exploatare sa fie minime.
Art.48. - (1) In Comuna Socodor, corpurile de luminat se amplaseaza pe stalpi
sau daca conditiile tehnice nu permit, pe cladiri, eu aeordul proprietarilor.
(2) In evartale de locuinte si In pareuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri
de iluminat eu distributie directa, semidirecta sau directa-indirecta, dupa eaz.
(3) Din motive estetiee si de securitate, reteaua de alimentare eu energie electrica
se va realiza de regula subteran, si numai In eazuri particulare, cand conditiile tehniee
nu permit, aerian.
(4) In cazul alimentarii cu energie electrica prin retea subterana, corpurile de iluminat montate pe stalpi vor fi racordate la reteaua de alimentare cu energie electrica in
unul din urmatoarele moduri:
a) prin manson de derivatie, montat la baza fiecarui stalp;
b) prin cleme de intrare-iesire In nisa stalpului sau cutie de intrare-iesire,
montata la baza fiecarui stalp, prevazandu-se si asigurarea local a a derivatiei,
Art.49. - (1) In eazuri bine justifieate ~i eu aprobarea autoritatilor administratiei
publice locale ale Comunei Socodor, se admite scaderea uniformitatii normate
(dimming) prin trecerea de la 0 eategorie de trafic la cea imediat inferioara,
(2) In cazul reglajului In trepte, nivelul de iluminat sau luminanta, dupa caz, trebuie sa poata fi redus sau ridicat la toti stalpii simultan si In aceeasi masura prin conectare si deconectare comandata in trepte.
Art.SO. - Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese
tinandu-se cont de caracteristicile tehnice, care trebuie sa fie conforme cu:
a) destinatia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetiC',
b) conditiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu peri col de explozie;
c) conditiile de montaj pe stalpi, suspendat, cu racordare la retea;
d) protectia impotriva electrocutarii;
e) conditiile de exploatare - vibratii, socuri mecanice, medii agresive;
f) randamentul corpurilor de iluminat;
g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;
h) cerintele estetice si arhitecturale;
i) dot area eu aecesorii pentru ameliorarea factorului de putere;
j) posibilitatile de exploatare si intretinere.
Art.Sl , - (1)La realizarea iluminatului public se va urmari minimizarea puterii
instalate pe kilometri de strada, optimizandu-se raportul dintre inaltimea de montare a
surselor de lumina cu distanta dintre stalpi, luand in cal cuI luminantele sau iluminarile,
dupa eaz, si curbele de distributie a intensitatii luminoase specifiee corpurilor de ilumi21
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nat utilizate.
(2) Distributiile

de intensitate luminoasa ale corpurilor de iluminat vor fi alese ast-

feI:
cailor de circulatie principale

si secundare: exclusiv di-

a)

pentru iluminatul

b)

pentru iluminatul unor cai de circulatie cu circulatie auto interzisa, sau alei

rect;
din zonele blocurilor de locuinte sau zone rezidentiale

sau parcuri: semidirect sau direct-

indirect (in special parcuri) avand grija sa se limiteze poluarea luminoasa,
- (1) Iluminatul

Art.52.

public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat

pe stalpi special destinati acestui scop si, doar acolo unde acest lucru nu este posibil din
punct de vedere tehnic sau nu se justifies
pe stalpii retelei de distributie
glementeaza

economic,

corpurile de iluminat se pot monta

a energiei electrice in conformitate

cu contractul care re-

toate aspectele cu privire la asigurarea conditiilor pentru prestarea serviciu-

lui de iluminat public, cu respectarea echitabila a drepturilor si obligatiilor tuturor partilor implicate, incheiat intre Primaria Comunei Socodor si proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice,
(2) In zonele cu arhitectura speciala, iluminatul
existente si cerintelor utilizatorului.
Art.53.
tinandu-se

- Modul

de prindere

a corpurilor

se va realiza conform conditiilor

de iluminat

pe stalpi se realizeaza

cont de:
a) tipul corpului de iluminat;
b)

importanta

c)
d)

tipul stalpului;
cerintele de ordin estetic impuse.

Art.54.

caii de circulatie pe care se monteaza;

- Realizarea

estetice si arhitecturale,

iluminatului

public in zonele de interes deosebit, cu cerinte

se va face prin proiectarea

si realizarea

de solutii specifice, uni-

cate, adaptate fiecarui caz in parte, conform intelegerilor

dintre utilizator si operator.

Art.55. - (1) De regula programul de functionare
tomata de conectare/deconectare
a iluminatului public,

va fi asigurat prin comanda au-

(2)Programul

de functionare

a iluminatului

public va tine cont de:

a)

longitudinea

localitatii;

b)

luna calendaristica;

c)

ora oficiala de vara;

d)

nivelul de luminanta sau de iluminare necesar, corelat cu conditiile meteo-

rologice.
Art.56.

In cazul instalatiilor

este montara si
realdeconectarea

0

de iluminat public montate pe aceiasi stalpi pe care

alta instalatie de transport sau distributie
iluminatului

a energiei electrice, conecta-

public va fi realizata prin utilizarea uneia din urmatoarele

solutii:
a)

actionare manuala, prin prevederea
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unui intrerupator

manual la cutia de
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distributie

a postului de trans form are care alimenteaza

reteaua de distributie

a energiei

electrice;
b)

actionare automata, prin prevederea

za contactorul

unui dispozitiv automat care actionea-

retelei de iluminat seara si dirnineata, in cutia de distributie a postului de

transformare

care alimenteaza

c)

reteaua de distributie a energiei electrice;

actionare automata individuala,

prin utilizarea unui releu cu fotorezistenta

care echipeaza fiecare corp de iluminat. Aceasta varianta va fi utilizata, in mod deosebit
pentru corpurile de iluminat amplasate in puncte izolate;
d)

actionare prin comanda data de sistemul de control si telegestiune,

dupa ee

acesta va fi instalat. ( daca exista )
- (1) Echipamentele

Art. 57.

si aparatura folosite pentru realizarea

iluminat public vor respeete dispozitiile
tii produselor

si conditiile

sistemelor de

legale in vigoare privind evaluarea conformita-

de introducerea

pe piata a acestora, asigurandu-se

rational a a energiei electrice si economisirea

utilizarea

acesteia.

(2) Distanta dintre sursele luminoase va fi stabilita in functie de inaltimea de montare a acestora, asigurandu-se
(3)Operatorul
factorului

uniformitatea

serviciului

iluminatului in limitele normate.

de iluminat public va lua masuri pentru imbunatatirea

de putere la acele instalatii

de iluminat public care necesita aceasta operatiu-

ne.
Art.58.

- (1) Retelele electrice

solutie buclata, cu functionare

realizate

prin montaj subteran vor fi realizate in

radiala. Punctele de separatie

se amenajeaza

(nise) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile cladirilor invecinate

in tablouri

sau in cutii amplasate

la baza stalpilor,
(2)Retele1e electrice realizate prin montaj aerian se executa din conducte electrice
izolate torsadate.
(3)Linia

electrica pentru alimentarea

corpurilor

de iluminat se racordeaza

dintr-

un tablou de distributie, care poate fi:
a)

tabloul de distributie din postul de transformare

b)

cutia de distributie

c)

cutia de trecere de la linia electrica subterana la linia electrica supraterana,

supraterana

medie/joasa

tensiune;

sau subterana;

(4) Pe cai de circulatie eu trafic redus si foarte redus, alimentarea cu energie eleetrica a sistemului de iluminat public se realizeaza eu retea electrica monofazata sau trifazata, care poate fi pozata impreuna cu reteaua electrica de alimentare
casmci.
(5)Pe cai de circulatie cu trafic intens sau mediu, alimentarea
a sistemului

de iluminat public se realizeaza

posibilitatea

reducerii partiale a iluminatului

a consumatorilor

cu energie electrica

cu retea electrica trifazata,
public, mentinandu-se

asigurandu-se

uniformitatea

lumi-

nantei sau iluminarii,
(6) Pe aleile dintre bloeurile cvartalelor
cuprinsa intre 3 m si 6 m.
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de locuinte se pot monta stalpi de inaltime

(7) In parcuri, alimentarea cu energie electrica se va realiza numai prin montaj
subteran.
Art.59. - (1) In Comuna Socodor, fiind mai multe puncte de alimentare a retelei
sistemului de iluminat public, operatorul va realiza scheme prin care sa se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc, secvential, urmarindu-se obtinerea
unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.
(2) Operatorul impreuna cu furnizorul de energie electrica va stabili numarul maxim de conectoare in cascada pentru a mentine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.
(3) Legatura dintre punctele centrale de comanda si punctele de executie - cascadele trebuie sa aiba rol atat de comanda cat ~i de semnalizarea existentei tensiunii la
sfarsitul tuturor cascadelor.
Art.60. (1) In sistemele de iluminat public, protectia contra electrocutarilor se
va realiza prin legarea la nulul de protectie, conform standardelor in vigoare.
(2) Conductorul de nul al retelei de alimentare a sistemului de iluminat public se
va lega in mod obligatoriu la pamant.
(3) Instalatia de legare la pamant care deserveste reteaua de legare la nul va fi dimensionata astfel ca valoarea rezistentei de dispersie fata de pamant, masurata in orice
punct al relelei de nul, sa fie de maximum 4 Q.
(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalatia de protectie prin legare la nul.
(5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicandu-se una dintre
urmatoarele variante:
a) direct, printr-un conductor electric de nul de protectie, special destinat
acestui scop, si care va insoti conductele electrice de alimentare;
b) conectarea la instalatia de legare la pamant la care este legat nulul retelei,
(6) Ramificatiile de la reteaua de alimentare cu energie electrica la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzatoare ca tip de material si ca sectiune
urmarindu-se realizarea unui raport optim intre costurile de investitii si cele de exploata-

reo
Art.61. - (1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stalpi va fi aleasa
in functie de tipul corpului de iluminat, de importanta caii de circulatie pe care se monteaza, de tipul stalpului si de cerintele de ordin functional si estetic impuse.
(2) Corpurile de iluminat montate in locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie sa prezinte un grad de protectie de minimum IK 08.
(3) Intretinerea sistemelor de iluminat trebuie sa se faca in permanents, prin curatarea periodica a corpurilor de iluminat, conform factorului de mentinere luat in calcul
la proiectare astfel incat parametrii luminotehnici sa nu scada sub valorile admise intre
doua operatiuni succesive de intretinere.
(4) Realizarea unei uniformitati satisfacatoare a repartitiei luminantei sau iluminarii, dupa caz, pe suprafata cailor de circulatie se va asigura prin alegerea corecta a inal24
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timii de montare, in functie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, avand ca
referinta standardul SR 1320112015.
Sectiunea a 7-Q
Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi si calitativi
Art.62. - (1) In vederea realizarii unui serviciu de calitate si asigurarea conditiilor impuse de necesitatea realizarii unui iluminat corespunzator, autoritatile administratiei Comunei Soeodor trebuie sa aiba masurati parametrii luminotehnici ai cailor de circulatie din localitate.
(2) Autoritatile administratiei Comunei Socodor, prin intermediul operatorului,
sunt direct raspunzatoare de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliti prin prezentul
regulament, avand ca referinta si standardul SR 13201/2015.
Art.63. - (1) Instalatiile de iluminat public trebuie sa asigure caracteristicile
luminotehnice norm ate necesare sigurantei circulatiei pe caile de circulatie, In functie de
intensitatea traficului si de reflectanta suprafetei caii de circulatie ~i a zonei adiaeente.
(2) Toate instalatiile de iluminat destinate circulatiei auto vor fi dimensionate conform legislatiei internationale si nationale, In functie de nivelul de luminanta, eu exceptia intersectiilor mari, sensurilor giratorii, care se vor dimensiona in functie de ilumina-

reo
(3) Parametrii luminotehnici ai instalatiei de iluminat public vor fi verificati de
operator, la preluarea servieiului, la punerea In functiune a unor extinderi si periodic, pe
parcursul exploatarii,
(4)Mentinerea in timp a nivelului de iluminare sau luminanta, dupa caz, realizat
de sistemul de iluminat public se asigura prin programul de intretinere, realizandu-se
inlocuirea lampilor uzate, curatarea Iampilor si a corpurilor de iluminat.
(5)Parametrii cantitativi sunt:
a) nivelul de Iuminanta, pentru caile de circulatie auto;
b) nivelul de iluminare, pentru intersectii, piete, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru bicic1ete.
(6) Parametrii calitativi sunt:
a) uniformitatea pe zona de calcul;
b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice in campul vizual central si
periferic.
Clasa

Luminanta

Uniformitatea
totala

Uniformitatea
longitud inala

Cd/mp

L

Gradul de
orbire

Nivel de iluminare
a vecinatatilor

%

Uo

UI

TI

(minim mentinut)

(minim)

(minim)

M1

2,00

0,40

0,70

10

M2

1,50

0,40

0,70

10

0,35

M3

1,00

0,40

0,60

15

0,30

M4

0,75

0,40

0,60

0,50

0,35

0,40

15
15

0,30

M5

25

(maxim)

EIR
(minim)
0,35

0,30

M6

0,30

Art.64.

0,35

- (1) Iluminatul

0,40

20

pietelor si intersectiilor

0,30

se va realiza astfel incat nivelul

de iluminare sa fie mai ridieat eu 50% fata de strada eu nivelul eel mai ridicat, incidents
in intersectie avand ea referinta standardul SR 1320112015.
(2) I1uminatul trecerilor la nivel cu ealea de rulare a tramvaielor

se realizeaza

ast-

fel incat nivelul de iluminare sa fie cu 50% mai ridieat fata de strada eu nivelul eel mai
ridicat, avand ca referinta standardul SR 13201/2015.
(3) Iluminatul

intersectiilor

se va realiza prin amplasarea

eorpurilor

de iluminat

cat mai aproape de unghiurile intersectiilor.
(4) Iluminatul intersectiilor
za prin amplasarea

eorpurilor

dintre strazile prineipale

de iluminat pe caile de circulatie prineipale

de circulatie secundare eu care se intersecteaza,
Clasa

aeest mod de amplasare

E [Ix]
(minim mentinut)

de zona alaturata"

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

15

10
7,5

se poate realiza eu un nivel de iluminare cu 50%

mai redus decat nivelul partii carosabile
"raport

(minim)

50
30
20

- Iluminatul trotuarelor
rezultat

a corpurilor de

Uniformitatea totala
Uo

lIuminarea orizontala

CO
C1
C2
C3
C4
C5

in fata cailor

pentru circulatia rutiera.

iluminat eonstituind un punct de semnalizare

Art.65.

~i cele seeundare se va reali-

a caii de circulatie respective,

din proiectare,

potrivit factorului

avand ea referinta

standardul

SR

13201/2015.
(2) Iluminatul

spatiilor special amenajate pentru parcare se va realiza eu surse de

lumina care asigura un nivel de iluminare egal eu eel realizat pe zona de acces la parca-

reo
Art.66.

- (1) Iluminatul podurilor si pasajelor se va realiza cu surse de lumina ca-

re trebuie sa asigure

0

luminanta egala cu cea realizata pe restul traseului, iar corpurile

de iluminat vor avea clasa de protectie

IP 66, pentru marirea timpului de buna functio-

nare.
(2)Pentru

poduri se va asigura marearea luminoasa a capetelor podurilor prin rna-

rirea nivelului marimii de referinta cu 50%, si suplimentar,

marcarea strueturii construe-

tiei.
Art.67. - (l) Iluminatul cailor de circulatie in panta se va realiza cu micsorarea
distantei dintre sursele de lumina proportional cu unghiul de inelinare al pantei si progresiv spre varful pantei, In asa fel incat sa se obtina
referinta cu 50%.
(2) Pentru iluminatul

curbelor de circulatie,

intr-o dispunere care sa asigure ghidajul vizual.
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0

crestere a nivelului marimii de

corpurile de iluminat se vor amplasa

(3) Stalpii de sustinere a corpurilor de iluminat se amplaseaza, In cazul iluminatului unilateral, pe partea exterioara a curbei, distanta dintre ei micsorandu-se In raport de
cat de accentuate este curba, care sa conduca la 0 majorare cu 50% a nivelului marimii
de referinta.
(4) In cazul intersectiilor unor cai de circulatie cu niveluri de luminanta diferite,
se va asigura trecerea graduala de la un nivel de luminanta la aitul pe circa 100 m pe calea de circulatie mai putin iluminata, pentru adaptarea fiziologica si psihologica a participantilor la trafic.
Art.68. - (1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizeaza cu un nivel de luminanta cu 50% mai ridicat decat eel al caii de circulatie respective, evitandu-se schimbarea culorii care produce soc vizual si estetic perturbator.
(2) In imediata apropiere a trecerilor de pietoni si a intersectiilor nu se vor amplasa rec1ame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii si/sau prin variatia intensitatii luminoase sa distraga atentia conducatorilor de vehicule sau a pietonilor.
(3) Iluminatul se realizeaza prin dispunerea unui corp de iluminat in imediata
apropiere a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii in apropierea locului de dispunere
a corpurilor de iluminat.
(4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel incat sa asigure iluminarea
pietonilor din sensu! de circulatie.
(5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie sa aiba in vedere un indice de orbire cat
mai scazut.
(6) La trecerile de pietoni unde in mod frecvent au Ioc accidente de circulatie, In
perioada In care este necesara functionarea instalatiilor de iluminat nivelul de luminanta
mentionat la liniatul (1) se poate mari pana la 100%.
Art.69. - (1) Relatiile dintre marimile geometrice ale instalatiei de iluminat si caracteristicile electrice si luminotehnice ale acesteia vor fi core1ate astfel incat sa rezulte
solutii optime din punct de vedere tehnic si economic.
(2) Inaltimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculeaza in functie
de fluxul luminos al surselor de lumina si de gradul de concentrare a distributiei intensitatii luminoase a acestora, astfel Incat sa se asigure uniformitatea normata si limitarea
fenomenului de orbire.
(3)In cazul in care inaltimea stalpilor este data de situatia existenta in teren si din
calcule rezulta necesitatea schimbarii acesteia se vor alege solutiile cele mai economice
rezultate din inlocuirea stalpilor existenti, suprainaltarea celor existenti, modificarea
fluxului luminos, montarea unor stalpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distributiei luminoase, astfel incat sa se asigure uniformitatea si limitarea fenomenului de orbire.
(4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, in piete si intersectii sursele de lumina
si corpurile de iluminat se monteaza la inaltimi cu unghiuri de protectie corespunzatoa-

reo
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(5)Pozitionarea

corpurilor

de iluminat pentru caile de circulatie auto se va deter-

mina printr-o analiza care trebuie sa previna fenomenul
(6) Corpurile de iluminat trebuie sa asigure

0

de orbire.

distributie

exclusiv directa a fluxului

luminos catre calea de circulatie rutiera,
(7) Tipul si dimensiunile

consolelor

se vor alege pe considerente

economice,

fo-

tometrice, de intretinere si arhitecturale.
(8)In functie de tipul corpului de iluminat, distanta dintre corpurile de iluminat se
alege in functie de inaltimea

de montare a acestora, asigurandu-se

uniformitatea

ilumi-

natului conform normelor Uniunii Europene, astfel incat sa se reduca numarul de
stalpi/km si numarul de corpuri de iluminatlkm, avand ca referinta standardul SR
1320112015.
Art. 70. - (1) In cazul in care stalpii pe care se monteaza corpurile de iluminat,
apartinand sistemelor de iluminat rutier, sunt situati intre copacii plantati pe partile laterale ale strazii se va adopta
in care coroana copacilor
asigure

0

0

astfel incat in perioada

este verde, fluxul luminos sa fie astfel distribuit incat sa se

distributie uniforms

si umbre putemice

solutie de iluminat corespunzatoare

generatoare

a luminantei

rara ca pe carosabil sa apara pete de lumina

de insecuritate

si disconfort.

(2) In functie de vegetatia existenta in zona adiacenta cailor de circulatie si de sistemul de iluminat ales, corpurile de iluminat se amplaseaza

astfel incat distributia fluxu-

lui luminos sa nu se modifice.

arborilor se ajusteaza perio-

dic pentru a nu apare
Art.71.

0

In acest sens, coronamentul

neuniformitate

- Pozitionarea

a fluxului luminos.

corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj

cat mai mic astfel incat sa se realizeze

0

dirijare corespunzatoare

a fluxului luminos ca-

tre carosabil si pentru ca ace} corp de iluminat sa nu produca orbirea participantilor
circulatia rutiera sau pietonala asigurandu-se
Art.72. - (l) Iluminatul

in acelasi timp si uniformitatea

cailor de circulatie foarte late, prevazute

mensiuni medii, se va realiza prin amplasarea
in spatele lor; coronamentul

la

necesara.

cu arbori de di-

surselor de lumina in linie cu arborii si nu

arborilor trebuie sa nu modifice

distributia

fluxului Iumi-

nos, iar vegetatia trebuie ajustata periodic.
(2) In cazul arborilor de inaltime mica, se va utiliza distributia

axiala a corpurilor

de iluminat,
(3)In cazul arborilor

de inaltime mare sursele de lumina se vor amplasa sub co-

roana, la nivelul ultimelor ramuri, daca in urma calculelor
tabila,
(4)Pentru

caile de circulatie

rezulta ca solutia este accep-

cu arbori pe ambele parti se va utiliza, de regula,

iluminatul de tip axial.
(5) Iluminarea

aleilor din parcuri se va realiza, de regula, ell corpuri de iluminat

montate pe stalpi avand

0

inaltime de 3-6 m de la sol.
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Clasa

Uniformitatea total a

Ix

Ix

Emed

Emin

(minim mentinut)

(mentinut)

P1

15

3

P2

10

2

P3

7,S

1.S

P4

S

1

PS

3

P6

2

P7

/-\

lIuminarea orizontala

Performanta nedeterminata

Performanta nedeterminata

Art. 73. ~ (1) IluminatuI tunelurilor se va asigura si va functiona in bune conditii
si in timpul zilei.
(2) La intrarea in tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanta, nivelurile
scazand de la exterior spre interior, In trepte, raportul dintre doua trepte succesive fiind
de 2:1 sau 3:1.
(3)Luminanta ce trebuie realizata in diferitele puncte ale tunelului trebuie sa fie
de minimum:
a) 100 cd/nr' in zonele de acces in tunelului;
b) 10 cd/m' in zona de tranzitie a tunelului;
c) 6 cd/rrr' in zona central a a tunelului.
(4)Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub
forma de benzi continue, dispuse in lungul directiei de mers sau cu intervale determinate
prin calcul, pentru a se evita fenomenul de licarire la care sunt supusi conducatorii auto
si pentru a se asigura ghidajul optic al acestora.
(5)In zona de apropiere si in zona de acces in tuneluri se vor asigura valori corespunzatoare ale luminantei, pentru a se evita efectul de grota neagra.
Art.74. - (1) Pe caile de circulatie, nivelul de luminanta trebuie sa asigure perceperea obstacolelor si detaliilor in mod distinct, in timp util si cu siguranta.
(2) Pentru realizarea cerintelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele
ce trebuie percepute si fondul pe care se situeaza trebuie sa aiba valori cuprinse intre
0,2-0,5.
(3)Nivelul de lurninanta va fi mentinut in timp prin intretinerea la perioade specificate a instalatiilor de iluminat, luandu-se masuri pentru inlocuirea Iampilor uzate, curatarea lampilor si a corpurilor de iluminat asigurandu-se factorul de mentinere stabilit
in caietul de sarcini.
Art.75. - (1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligatia de a executa
modificarile necesare in sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectarii conditiilor de iluminat avand, ca referinta standardul SR 13201/2015.
(2) Conditiile de iluminat privind luminanta medie, uniformitatea generala a lu29

200

minantei,

indicele de prag, uniformitatea

alaturata, luminanta

si luminanta
luminanta

longitudinala

a luminantei,

zonei de acces, raportul dintre luminanta

zonei de acces, luminanta

zonei de tranzitie,

zonei de iesire, iluminarea medie, uniformitatea

narea minima, dupa caz, vor avea valori cu referinta

raportul de zona

la inceputul zonei de prag
luminanta

zonei interioare,

general a a iluminarii,

la standardul

ilumi-

SR 13201/2015 pen-

tru:
clasa sistemului de iluminat pentru categoria cai de circulatie destinate tra-

a)
ficului rutier;
b)
c)

clasa sistemului de iluminat pentru zonele de rise;
clasa sistemului de iluminat pentru caile de circulatie destinate

traficului

pietonal si pistelor pentru bicicIete.
(3) La montarea

reclamelor

luminoase

In zona de exploatare

minat public se va obtine in prealabil avizul operatorului

a sistemului

serviciului

de ilu-

de iluminat public

privind sursele de lumina utilizabile din punct de vedere al iluminarii maxime admisibiIe, temperaturii

de culoare corelata, al culorii surselor de iluminat si al pozitionarii

tora fata de traficul rutier, in vederea evitarii distragerii atentiei participantilor
a armonizarii

la trafic si

culorilor recIamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.

(4) Primaria

Comunei

rea firmelor luminoase
raspunderea

aces-

Socodor elibereaza

autorizatia

de construire pentru monta-

numai pe baza avizului operatorului

de iluminat public care are

corelarii surselor de iluminat pentru cresterea gradului de siguranta a circu-

latiei.
(5) Montarea

corpurilor

de iluminat pe cladiri, in gospodariile

stalpii din curtile agentilor economici in apropierea
numai pe baza avizului

autoritatii

administratiei

drumurilor

populatiei

publice se poate realiza

publice locale ale Comunei

care va verifica daca modul in care se realizeaza
si/sau puterea acestuia poate sa produca fenomenul

montarea,

sau pe
Socodor,

tipul corpului de iluminat

de orbire al participantilor

la trafic

in localitati in zonele in care nu se realizeaza iluminat public si mai ales in afara acestora.
Art.76.

- (1) Pentru realizarea unei uniformitati

nantei pe suprafata

sa

asigure

caii de circulatie,

parametrii

luminotehnici

a repartitiei

lumi-

corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate

Incat

normati,

avand

satisfacatoare
ca referinta

standardul

SR

13201/2015.
(2) Amplasarea

corpurilor

de iluminat se va realiza, In functie de cerintele si con-

ditiile in care se realizeaza iluminatul public, in unul dintre urmatoarele
a)

unilateral;

b)

bilateral altemat;

c)

bilateral fata in fata;
axial;

d)
e)
f)

central;
catenar.
30

moduri:

Art. 77. - (1) Iluminatul public al cailor de circulatie va fi realizat tinandu-se cont
de incadrarea in clasele sistemului de iluminat, in functie de categoria si configuratia diii de circulatie, de intensitatea traficului rutier si de dirijarea circulatiei rutiere, conform
normelor in vigoare, putfmd fi luate in considerare si standardele nationale.
(2) Tipul corpurilor de iluminat si al armaturilor pentru iluminat se va stabili
tinandu-se cont ca durata de bun a functionare sa fie de eel putin 10.000 de ore in cazul
lampilor cu descarcari si minim 50.000 ore in cazulled-urilor, iar temperatura de culoare in cazul aparatelor cu LED nu va depasi 5000K.
Sectiunea a 8-a
Exploatarea ~i intretinerea instaiatiilor de iluminat public
Art.78. - In aplicarea prevederilor art.l3, pentru realizarea lucrarilor curente de
exploatare, urmatoarea documentatie tehnica va fi si anexa la hotararea de dare in administrare sau, dupa caz, la contractu I de delegare a gestiunii:
a) planul detaliat al instalatiilor de iluminat public pe care Ie are in exploatare, cu: posturile de transformare din care se alimenteaza reteaua de iluminat public; traseul retelei; punctele de conectare/deconectare a iluminatului public; schema de actionare ~i a cascadei pentru conectarealdeconectarea automata a iluminatului; amplasarea
corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului si puterii lampii; locul de amplasare pentru
realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numarului lampilor si puterii totale consumate;
b) documentatia tehnica pentru caile de circulatie pe care sunt montate instalatiile de iluminat public, impart ita pe categorii de cai de circulatie conform prevederilor
art.77, care trebuie sa cuprinda: denumirea; lungimea si latimea; tipul de imbracaminte
rutiera; modul de amplasare a corpurilor de iluminat; tipul rete1ei electrice de alimentare; punctele de alimentare si conectare/deconectare; tipul corpurilor de iluminat, numarul acestora si puterea lampilor; tipul si distanta dintre stalpi, inaltirnea de montare si
unghiul de inclinare a corpurilor de iluminat;
c) proiectele de executie a instalatiilor de iluminat, cu toate modificarile operate, breviarele de calcul si avizele obtinute;
d) procesele-verbale de receptie insotite de certificatele de calitate.
Art.79. - Operatiile de exploatare vor cuprinde:
a) lucrari operative constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati pentru
supravegherea permanenta a instalatiilor, executarea de manevre program ate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmarirea comportarii in timp a instalatiilor;
b) revizii tehnice con stand dintr-un ansamblu de operatii si activitati de mica
amploare executate periodic pentru verificarea, curatarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea unor piese, avand drept scop asigurarea functionarii instalatiilor pana
la urmatoarea lucrare planificata;
c) reparatii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor programe, prin care se urmareste readucerea tuturor partilor instalatiei

31

/-\

la parametrii proiectati, prin remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor din
instalatie care nu mai prezinta un grad de fiabilitate corespunzator.
Art.80. - In cadrul lucrarilor operative se vor executa:
a) interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile
de iluminat si accesorii;
b) manevre pentru intreruperea ~i repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei de iluminat in vederea executarii un or lucrari;
c) manevre pentru modificarea schemel or de functionare In cazul aparitiei
unor deranjamente;
d) receptia instalatiilor noi puse in functiune in conformitate cu regulamenteIe in vigoare;
e) analiza starii tehnice a instalatiilor;
f) identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteaza instalatiile de iluminat;
g) supravegherea defrisarii vegetatiei si inlaturarea obiectelor cazute pe linie;
h) controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi: vant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura;
i) actiuni pentru pregatirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor
festive sau deosebite;
j) demontari sau demolari de elemente ale sistemului de iluminat public;
k) interventii ca urmare a unor sesizari.
Art.81. - Realizarea lucrarilor de exploatare ~i de intretinere a instalatiilor de
iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de:
a) admitere la lucru;
b) supravegherea lucrarilor;
c) scoatere si punere sub tensiune a instalatiei;
d) control al lucrarilor.
Art.82. - In cadrul reviziilor tehnice se vor executa eel putin urmatoarele opera-

tii:
a) revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator,
siguranta etc.);
b) revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;
c) revizia liniei electrice apartinand sistemului de iluminat public,
Art.83. - (1) La lucrarile de revizie tehnica la corpurile de iluminat, pentru verificarea bunei functionari se lucreaza cu linia electrica sub tensiune, aplicandu-se masuriIe specifice de protectie a muncii in cazullucrului sub tensiune.
(2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa urmatoarele operatii:
a) stergerea corpului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuala);
b) inlocuirea sigurantei sau a componentelor, daca exista 0 defectiune;
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c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.
Art.84. - La intretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se vor realiza urmatoarele operatii:
a) inlocuirea sigurantelor necorespunzatoare;
b) inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;
c) inlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie;
d) refacerea inscriptionarilor, daca este cazul.
Art.85. - La revizia retelei electrice de joasa tensiune destinata iluminatului public se realizeaza urmatoarele operatii:
a) verificarea traseelor si indepartarea obiectelor straine;
b) indreptarea stalpilor inclinati;
c) verificarea ancorelor si intinderea lor;
d) verificarea starii conductoarelor electrice;
e) refacerea legaturilor la izolatoare sau a legaturilor fasciculelor torsadate,
daca este cazul;
f) indreptarea, dupa caz, a consolelor;
g) verificarea starii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;
h) strangerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrica, daca este cazul;
i) verificarea instalatiei de legare la pamant (legatura conductorului electric
de nul de protectie la armatura stalpului, legatura la priza de pamant etc.);
j) masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pamant.
Art.86. - Reparatiile curente se executa la:
a) corpuri de iluminat si accesorii;
b) tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;
c) rete Ie electrice de joasa tensiune apartinand sistemului de iluminat public.
Art.8? - In cadrul reparatiilor curente la corpurile de iluminat ~iaccesorii se vor
executa urmatoarele:
a) inlocuirea Iampilor necorespunzatoare cu altele, de acelasi tip cu eel initial
in ceea ce priveste puterea si culoare aparenta;
b) stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumina/lampii, a structurilor de protectie vizuala si a interiorului corpului de iluminat;
c) inlaturarea cuiburilor de pasari;
d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrica si inlocuirea celor
care prezinta portiuni neizolate sau cu izolatie necorespunzatoare;
e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatura a coloanei la reteaua electrica;
f) inlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzatoare,
Art.88. - In cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare se executa urmatoarele:
a) verificarea starii usilor si a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiuni-
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lor,
b) vopsirea usilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiei;
c) verifiearea sigurantelor fuzibile, inlocuirea celor defecte si montarea eelor
noi, identice cu cele initiale (prevazute in proiect);
d) verificarea si strangerea contactelor;
e) verificarea coloanelor si inlocuirea celor eu izolatie necorespunzatoare;
f) verifiearea contactorului sau inlocuirea acestuia, daca este cazul;
g) verifiearea functionarii dispozitivelor de actionare, eu inlocuirea eelor necorespunzatoare sau montarea unora de tip nou pentru marirea gradului de fiabilitate sau
modemizarea instalatiei,
Art.89. - In cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public se executa urmatoarele lucrari:
a) verificarea distantelor eonduetelor fata de constructii, instalatii de comunicatii, linii de inalta tensiune si alte obiective;
b) evidentierea in planuri a instalatiilor nou-aparute de la ultima verificare ~i
realizarea masurilor necesare de coexistenta;
e) solicitarea executarii operatiunii de taiere a vegetatiei in zona care obtureaza distributia fluxului luminos al eorpurilor de iluminat administratiei domeniului
public.
d) determinarea gradului de deteriorare a stalpilor, inc1usiv a fundatiilor acestora, si luarea masurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul
determinarilor;
e) verificarea verticalitatii stalpilor si indreptarea celor inclinati;
f) verificarea si refacerea inscriptionarilor;
g) repararea aneorelor si intinderea aeestora, inlocuirea partilor deteriorate
sau care lipsesc, strangerea suruburilor la cleme ~i la placa de protectie;
h) verificarea starii conductoarelor electrice;
i) verificarea si inlocuirea conductoarelor eleetriee de tip funie cu fire rupte
mai mult de 15% din sectiune, preeum si a conduetoarelor electrice cu izolatia deteriorata care prezinta crapaturi, rosaturi ori lipsa izolatiei;
j) se verifica starea legaturilor conductei electrice la izolator si, daca este necesar, se refaee legatura;
k) la izolatoarele de sustinere si intindere se va veri fica daca acestea nu sunt
sparte, glazura nu este deteriorata sau daca imbinarea la suport este corespunzatoare,
inlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;
I) la console, bratari sau la eelelalte arrnaturi metaliee de pe stalp se verifica
daca nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar
cele corespunzatoare se revopsesc ~i se fixeaza bine pe stalp;
m) la ancorele stalpilor se verifica daca cablul nu are fire rupte, clemele de
strangere nu sunt deteriorate sau corodate si tensiunea de intindere a cablului este cea
34
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corespunzatoare. Elementele deteriorate se inlocuiesc, iar daca este cazul se regleaza
tensiunea in ancora;
n) la instalatia de legare la pamant a nulului de protectie se va verifica starea
legaturilor si imbinarilor conductorului electric de nulla acesta, pre cum si a legaturilor
acestuia la corpul de iluminat, se va masura rezistenta de dispersie a retelei generale de
legare la pamant, se va masura ~i se va ref ace priza de parnant, avand ca referinta STAS

12604: 1988;
0) in cazul in care la verificarea sagetii valorile masurate, corectate cu temperatura, difera de cele din tabelul de sageti conductele electrice se intind astfel incat sageata fermata sa fie cea corespunzatoare,
Art.90. - (1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este
conform normative lor tehnice in vigoare sau in functie de specificatiile fabricantului.
(2) Autoritatile administratiei Comunei Socodor impreuna cu organele de politic,
vor stabili, in functie de conditiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare
cale de circulatie, locurile si intersectiile cu grad mare de periculozitate, precum si mariIe aglomerari urbane.
(3) Gradul de intensitate a traficului se determina in functie de numarul de vehicule/ora ~i banda astfel:
a) foarte intens peste 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat Ml ;
b) intens intre 360 si 600 corespunzand c1asei sistemului de iluminat M2;
c) mediu intre 160 si 360 corespunzand c1asei sistemului de iluminat M3;
d) redus intre 30 si 160 corespunzand clasei sistemului de iluminat M4;
e) foarte redus sub 30 corespunzand c1asei sistemului de iluminat M5.
Art.91. - Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare si retelele electrice de joasa tensiune destinate
iluminatului public este de 3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.
CAPITOLUL III
Drepturile ~i obligatiile operatorilor serviciului de iluminat public.
Art.92. - Drepturile si obligatiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat
public se prevad in:
a) regulamentul serviciului
b) hotararea de dare in administrare, in cazul gestiunii directe;
c) contractul de delegare a gestiunii, in cazul gestiunii delegate.
Art.93. - Operatorii care presteaza serviciul de iluminat public exercita cu titlu
gratuit drepturile de uz si de servitute asupra terenurilor si bunurilor proprietate publica
sau privata, apartinand, dupa caz, statului, unitatilor administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, dupa cum urmeaza:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor de infrastructura pentru prestarea serviciului de iluminat public;
b) servitute de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea
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sistemului de iluminat public;
c) dreptul de acces la utilitatile publice si la Sistemul Energetic National.
Art.94. - Operatorii serviciului de iluminat public au urmatoarele obligatii:
a) sa gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate ~i
eficienta economica;
b) sa promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficienta a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;
c) sa respecte sarcinile asumate potrivit hotararii de dare in administrare sau
contractu lui de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotararea de dare in administrare, dupa caz;
d) sa asigure respectarea indicatorilor de performanta ai serviciului de iluminat public, stabiliti de autoritatile adrninistratiei Comunei Socodor in regulamentul serviciului, anexat la hotararea de dare in administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, dupa caz;
e) sa respecte si sa efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini si hotararii de dare In administrare sau contractului de delegare a gestiunii, dupa caz;
f) sa furnizeze autoritatilor administratiei ale Comunei Socodor, A.N.R.S.C.
si C.N.R.I. informatiile solicitate si sa asigure accesulla toate informatiile necesare verificarii ~ievaluarii functionarii si dezvoltarii serviciului de iluminat public;
g) sa puna in aplicare metode performante de management, care sa conduce
la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale In vigoare privind achizitiile de Iucrari sau de bunuri;
h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucrari
noi, la un nivel calitativ corespunzator, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la terminarea lucrarii, daca conditiile meteorologice ii permit.
i) sa asigure finantarea pregatirii profesionale a propriilor salariati,
Art.95. - (I) Penalitatile pentru nerespectarea de catre operatori a indicatorilor de
performanta, Primaria Comunei Socodor poate aplica penalitati operatorului serviciului
de iluminat public.
(2)Operatorii serviciilor de iluminat public raspund de indeplinirea obligatiilor
prevazute la art.94.
Art.96. - Operatorii serviciului de iluminat public au urmatoarele drepturi:
a) sa sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu si-an achitat
contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorarile si/sau penalitatile de intarziere, in
eel mult 30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului de plata a facturilor;
b) sa solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluarii prestarii serviciului
de iluminat public;
c) sa asigure echilibrul contractual pe durata delegarii a gestiunii;
d) sa solicite modificarea sau ajustarea tarifului in conformitate cu Normele
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rnetodologice-cadru aprobate de A.N.R.S.C.;
e) sa solicite recuperarea debitelor in instanta;
Art.97. - (1) Utilizatorul serviciului de ilurninat public este Cornuna Socodor.
(2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunitatile locale ale Cornunei Socodor, in ansamblullor.
(3) Autoritatile administratiei Comunei Socodor, in cali tate de reprezentanti ai
comunitatilor locale si de semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea prezentului regulament.
Art.98. - Dreptul de acces la serviciul de iluminat public si de a beneficia de
acesta este garantat tuturor membrilor comunitatii locale, persoane fizice si persoane juridice, in mod nediscriminatoriu.
Art.99. - Utilizatorul serviciului de iluminat public are urmatoarele drepturi:
a) sa aplice clauzele sanctionatorii, In cazul in care operatorul nu respecta
prevederile hotararii de dare In administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii,
dupa caz, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului si din caietul de sarcini anexate la acestea;
b) sa verifice respectarea clauzelor de administrare, intretinere si predare a
bunurilor publice sau private afectate serviciului;
c) sa soli cite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului fumizatJprestat si cu privire la modul de intretinere, exploatare si administrare a bunurilor
din proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale incredintate
pentru realizarea serviciului;
d) sa aprobe stabilirea preturilor si tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborata si aprobata
de autoritatea de reglementare competenta;
e) sa ia masurile stabilite in hotararea de dare In administrare sau in contractului de delegare a gestiunii, dupa caz, in situatia In care operatorul nu asigura indicatorii de performanta si continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
f) sa refuze, in conditii justificate, aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii tarifelor propuse de operator;
g) sa-~i asume plata integral a sau partials a energiei electrice aferenta consumului instalatiilor de iluminat public conform prevederilor hotararii de dare in administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, dupa caz.
Art. 100. - Beneficiarii serviciului de iluminat public au urmatoarele drepturi:
a) sa aiba acces la serviciul de iluminat public in conditiile respectarii regularnentelor specifice;
b) sa aiba acces la informatiile de interes public privind serviciul de iluminat
public fiind informati periodic despre stare a sistemului de iluminat public; planurile
anuale si de perspectiva privind dezvoltarea sisternului de iluminat public; planurile de
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reabilitare a sistemului de iluminat public; stadiul de realizare a planurilor de reabilitare,
modemizare si extindere a sistemului de iluminat public; tarifele aprobate pentru prestarea serviciului si evolutia in timp a acestuia; eficienta masurilor luate, reflectata in: seaderea numarului de accidente rutiere, cresterea securitatii individuale si colective ~i alteIe asemenea.
c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea,
modemizarea si extinderea sistemului de iluminat public;
Art. 101. - Beneficiarii persoane fizice si/sau persoane juri dice ai serviciului de
iluminat public au obligatia de a respecta prevederile prezentului Regulament al serviciului de iluminat public si de a-si achita obligatiile de plata stabilite sub forma de taxe
locale.
CAPITOLUL IV
Indicatori de performanta
Art. 102. - (1) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate
de operatorii serviciului de iluminat public In asigurarea serviciului de iluminat public.
(2) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa Ie indeplineasca
serviciul de iluminat public, avandu-se in vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
b) adaptarile la cerintele concrete, diferentiate 'in timp si spatiu, ale comunitatii locale;
c) satisfacerea judicioasa, echitabila si nepreferentiala a tuturor membrilor
comunitatilor locale, in calitatea lor de utilizatori ai serviciului;
d) administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunitatilor locale;
e) respectarea reglementarilor specifice din domeniul transportului, distributiei ~i utilizarii energiei electrice;
f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevazute de
normele nationale in acest domeniu.
Art. 103. - Indicatorii de performanta pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru urmatoarele activitati:
a) calitatea si eficienta serviciului de iluminat public;
b) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului
efectuat;
c) mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea
operativa ~i obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin
fiecarei parti;
d) solutionarea reclamatiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat
public;
e) cresterea gradului de siguranta rutiera;
f) scaderea infractionalitatii.
Art. 104. - In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de perforrnanta, operatorul
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trebuie sa asigure:
a)

gestiunea

serviciului

b)

inregistrarea

de iluminat public, conform prevederilor

contractua-

Ie',
activitatilor

turarea si incasarea contravalorii
c)

inregistrarea

reclamatiilor

accesul neingradit

in conformitate

litatii si eficientei serviciului

~i sesizarilor

beneficiarilor,

administratiei

exploatare,

organelor de politie

publice centrale ~i locale,

si atributiile legale ce le revin, la informatiile

necesare

si de indeplinire a obligatiilor contractu ale asumate; ca-

fumizat/prestat

la nivelul indicatorilor

biliti in contractu 1 de delegare a gestiunii si In regulamentul
administrare,

fac-

acestora;

al autoritatilor

cu competentele

stabilirii modului de respectare

de masurare,

serviciului efectuate;

si gardienilor publici si solutionarea
d)

privind citirea echipamentelor

de performanta

sta-

de serviciu; modului

de

~imentinere in functiune, dezvoltare si/sau moder-

conservare

nizare a sistemului public de iluminat din infrastructura

edilitar urbana incredintata

prin

contractul de delegare a gestiunii; modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public; stadiului de realizare a investitiilor;
parametrilor

ceruti prin prescriptiile

Art. 105. - Indicatorii

modului de respectare

a

tehnice.

de performanta

generali si garantati pentru serviciul de ilu-

minat public sunt stabiliti in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul Regulament -cadru.

V
Dispozitii finale ~i tranzitorii
CAPITOLUL

Art. 106. - Indilcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage raspunderea
ciplinara, patrimoniala, civil a, contraventionala sau penala, in conditiile legii.
Art. 107. - (1) Regulamentul
se aproba de catre Consiliul

serviciului

Local al Comunei

dis-

de iluminat public din Comuna Socodor
Socodor

si va intra in vigoare la 30 de

zile de la aprobarea lor de catre acesta.
(2) 0 data la 4 ani, se vor efectua masuratori

ale parametrilor

luminotehnici

pe

toate caile de circulatie in baza unui program agreat de primarie si operator.
(3)Masuratorile

precizate

la alin. (2) se vor efectua obligatoriu

la inceperea

acti-

vitatii operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat.
(4) In urma masuratorilor

se va stabili un plan de masuri pentru aducerea sisternu-

lui de iluminat public la parametrii tehnici prevazuti in normativele
(5) Pana la aprobarea
operatorii

vor respecta

regulamentului

prezentul

de serviciu

Regulament -cadru,

in vigoare.

conform dispozitiilor
conform

Ordinului

alin. (1),

nr. 86/2007

emis de A.N.R.S.C ..
Art.l08.
normativele

- In cadrul contractelor

incheiate cu utilizatorii

se vor indica standardele,

si tarife1e legale, valabile la data incheierii acestora.

Art. 109. - Operatorii

care presteaza

intocmi un plan de masuri care sa aiba

0

serviciul de iluminat public au obligatia de a
durata a maximum
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12 luni, in care sa fie cu-
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prinse termenele de conformare cu obligatiile ce rezulta din prezentul regulament in
special in privinta inventarierii instalatiilor de iluminat, calcularii si masurarii parametrilor Iuminotehnici.
Art. I I O. - In vederea cresterii sigurantei cetatenilor si scaderii infractionalitatii,
organele administratiei publice locale impreuna cu organele de politie vor stabili modalitati de semnalare operativa a cazurilor de nefunctionare sau de functionare defectuoasa
a sistemului de iluminat public,
Art.lll. Prezentul Regulament al serviciului de iluminat public al Comunei Socod or cuprinde urmatoarele anexe:
1. Anexa 1 - Indicatori de performanta
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Anexa nr.31a HCL 26.02.2021

CAIET DE SARCINI-CADRU
AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
DIN COM UNA SOC ODOR

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI - CADRU
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta
in stabilirea conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de iluminat public - ordin ANRSC
87/2007

1.- Prezentul Caiet de sarcini-cadru stabileste modul de intocmire a Caietelor de sarcini de
catre Consiliul Local al Comunei Socodor sau asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, care infiinteaza, organizeaza, conduc, coordoneaza si controleaza functionarea servieiul de iluminat public si
care au totodata atributia si responsabilitatea de a monitoriza si de a controla gestiunea ~i administrarea
acestuia, precum si modul de functionare si exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, indiferent de forma de gestiune adoptata,

2.- (1) Caietele de sarcini se vor intocmi in concordanta cu necesitatile obiective ale autoritatii
administratiei publice locale sau ale asociatiei de dezvoltare comunitara, dupa caz, cu respeetarea In
totalitate a regulilor de baza preeizate In Caietul de sarcini-cadru si in Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public.
(2) Caietele de sarcini vor fi supuse aprobarii Consiliului Local al Comunei Socodor sau asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz.

3.- La intocmirea Caietelor de sarcini, Consiliul Local al Comunei Socodor sau asociatia de
dezvoltare comunitara, dupa caz, are obligatia de a utiliza documentatia prevazuta In prezentul Caiet
de sarcini-cadru, dupa cum urmeaza:

a)

in continutul documentatiei Caietului de sarcini se vor prelua din prezentul Caiet de
sarcini-cadru activitatile si conditiile tehnice specifice activitatii desfasurate;

b)

continutul Caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identica a textelor scrise
cu caractere normale, cu exceptia numerelor de articole care vor capata 0 nona numerotare prin completarea datelor neeesare In conformitate eu indicatiile precizate prin textele scrise eu earaetere inclinate din continutul documentatiei Caietului de sarcini-eadru;

c)

continutul Caietului de sareini va euprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii in Caietul de sarcini-cadru, la care se pot adauga si alte formulare considerate neeesare pentru
realizarea corespunzatoare a serviciului.

4.~Consiliul

Local al Comunei Socodor sau asociatia de dezvoltare comunitara, dupa caz are

obligatia ea la intocmirea Caietului de sareini, sa defineasca specificatiile tehnice prin referire la reglementarile tehnice, astfel cum sunt acestea definite in legislatia intema referitoare la standardizarea
nationals.

CAPITOLUL I
Obiectul Caietului de sarcini
Art.I.

- Prezentul Caiet de sarcini, stabileste conditiile de desfasurare a serviciului de ilu-

minat public, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu
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in conditii de eficienta si siguranta.

Art.2.

- Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentatie tehnica

~i de referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de iluminat public,
indiferent de tipul de gestiune,

Art.3.

- Caietul de sarcini face parte integranta din docurnentatia necesara desfasurarii acti-

vitatilor de realizare a serviciului de iluminat public si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.

ArtA.

- (1) Prezentul Caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteris-

ticile referitoare la nivelul calitativ, tehnic §i de performanta, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standardele specifice sau altele asemenea.
(2) Specificatiile tehnice se refera si la prescriptii de proiectare ~i de calcul, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, tehnici, procedee si metode de exploatare si intretinere,
precum si la alte conditii cu caracter tehnic, prevazute de actele normative ~ireglernentarile specifice
realizarii serviciului de iluminat public.
(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la
prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii si realizarii serviciului de iluminat public.

Art.S.

- Terminologia utilizata este cea din regulamentul serviciului de iluminat public.
CAPITOLUL

II

Cerinte organizatorice minimale
Art.6.

- Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura:

a)

respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena si protectia muncii, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a sistemului de iluminat public, prevenirea ~i combaterea incendiilor;

b)

exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat, functie de complexitatea instalatiei si specificul Iocului de munca;

c)

respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractu 1de delegare a
gestiunii, sau prin hotararea de dare in administrare a serviciului si precizati in regulamentul serviciului de iluminat public;

d)

intretinerea si mentinerea in stare de permanenta functionare a sistemelor de iluminat

public;

e)

fumizarea autoritatii administratiei publice locale, respectiv AN .R.S.C., a informatiilor solicitate si accesulla documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de iluminat public, in conditiile legii;

f)

cresterea eficientei sistemului de iluminat in scopul reducerii tarifelor, prin reducerea
costurilor de productie, a consumurilor specifice de materiale si materii, energie electrica si prin rnodernizarea acestora;

g)

prestarea serviciului de iluminat public la toti utilizatorii din raza unitatii administrativteritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;
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h)

personal de interventie operativa;

i)
j)

conducerea operativa prin dispecer;
inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;

k)

analiza zilnica a modului in care se respecta realizarea normelor de con sum iii stabili-

rea operativa a rnasurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, incadrarea in norme si evitarea oricarei forme de risipa;

1)

elaborarea programelor de masuri pentru incadrarea in normele de consum de energie
electrica si pentru rationalizarea acestor consumuri;
m) realizarea conditiilor pentru prelucrarea automata a datelor referitoare la functionarea
economica a instalatiilor de iluminat public;

n)
0)

statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;

p)
q)

lichidarea operativa a incidentelor;

r)

evidenta orelor de functionare a componentelor sistemului de iluminat public;

instituirea unui sistem de inregistrare, investigare, solutionare ~i raportare privind reclamatiile facute de beneficiari in legatura cu calitatea serviciilor;
functionarea normala a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

s)

aplicarea de metode performante de management care sa conduca la functionarea cat
mai buna a instalatiilor de iluminat ~i reducerea costurilor de operare;
~) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti si
aprobarea acestora de catre administratia publica locala;

t)

executarea in bune conditii ~i la termenele prevazute a lucrarilor de reparatii care vizeaza functionarea econornica si siguranta in exploatare;

u)

elaborarea planurilor anuale de investitii pe categorii de surse de finantare si aprobarea
acestora de catre administratis publica Iocala;

v)

corelarea perioadelor si termenelor de executie a investitiilor si reparatiilor eu planurile
de investitii ~i reparatii a celorlalti furnizori de utilitati, inclusiv cu programele de reabilitare si dezvoltare urbanistica ale adrninistratiei publice locale;

w) initierea ~i avizarea lucrarilor de modernizari si de introducere a tehnicii noi pentru
imbunatatirea performantelor tehnico-economiee

x)

ale sistemului de iluminat public;

dotare proprie eu instalatii si echipamente speeifice necesare pentru prestarea activitatilor asumate prin contract sau prin hotararea de dare in administrare;
0

y)

aIte conditii speeifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale sau asociatia
de dezvoltare cornunitara, dupa caz.

Art. 7.

- Obligatiile si raspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse In re-

gulamentul de serviciu (regulamentul de serviciu se intocrneste, pe baza regulamentului-cadru
ciului de iluminat public).

Art.8.

al servi-

- in Caietele de sarcini se vor preciza conditiile de realizare a reparatiilor (curente si

capital e), a investitiilor precum si a altor cheltuieli pe care Ie va face operatorul, specificandu-se modul
de aprobare si decontare a acestora in cadrul relatiilor contractuale dintre autoritatea administratiei publice locale si operator.

CAPITOLUL III
Sistemul de iluminat public
Art.9.

- Operatorul are permisiunea de exploatare comerciala, in conditiile legii, a sistemu-

lui de iluminat public, in aria adrninistrativ-teritoriala

a Comunei Socodor.

Art. 1O. - Posturile de transformare care alimenteaza eu energie electrica instalatiile de iluminat public ~icele disponibile sunt prezentate in studiu de oportunitate.

Art.II.

- Planul de situatie eu amplasarea componentelor sistemului de iluminat este prezen-

tat in anexa nr. 1
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Art. 12.

Clasificarea cailor de circulatie ~i caracteristicile acestora sunt prezentate In anexa

nr. 1.

Art. 13. - Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat in anexa nr. 1
Art. 14. - Documentatia tehnica pentru arterele de circulatie prevazute sau nu cu sisteme de
iluminat public, cu precizarea categoriei arterei de circulatie, denumirea arterei/strazii, lungimea acesteia, modul de realizare a iluminatului, tipul retelei de alimentare, tipul corpurilor de iluminat ~i puterea Iampilor utilizate, tipul stalpilor si distanta dintre acestia, inaltimca de montare a corpurilor de ilumin at, tipul armaturilor pentru montarea corpurilor de iluminat.

Art.IS.

- Caile de circulatie destinate traficului pietonal si/sau ciclistilor sunt prezentate in

anexa nr. 1.

Art.I6. - Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel incat sa se realizeze:
a) verificarea ~i supravegherea continua a functionarii retelelor electrice de joasa tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distributie si a corpurilor de iluminat;

/,

b)

corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;

c)

eontrolul calitatii serviciului asigurat;

d)
e)

intretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

f)

masurile necesare pentru prevenirea deteriorarii componentelor sistemului de iluminat

mentinerea In stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de iluminat pu-

blic;
public;

g)

intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii
unei exploatari economice si in conditii de siguranta;

h)
i)
j)
k)

respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;
functionarea instalatiilor de iluminat, In eonformitate cu programele aprobate;
respeetarea instructiunilor/procedurilor

interne si actualizarea documentatiei;

respectarea regulamentului de servieiu aprobat de autoritatea administratiei publiee locale sau asociatia de dezvoltare cornunitara, dupa caz, in conditiile legii;

1)

functionarea pe baza principii lor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea
costurilor speeifice pentru realizare a servieiului de iluminat public;

m) mentinerea capacitatilor de realizare a serviciului ~i exploatarea eficienta a acestora,
prin urmarirea sistematica a comportarii retelelor electrice, echipamentelor, intretinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativa si eu costuri minime a reviziilor/reparatiilor curente;
n)

indeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificati In normativele in

vigoare;

0)

incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, servicii, materiale si piese de schimb,
prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare privind achizitiile de lucrari sau de bunuri;

p) dezvoltarea/modernizarea, in conditii de eficienta a sistemului de iluminat public In
conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de catre consiliul local, sau cu programe]e proprii aprobate de autoritatea administratiei publiee locale;
q)

un sistem prin care sa poata primi informatii sau sa ofere consultanta si informatii privind orice problema sau incidente care afecteaza sau pot afecta siguranta, disponibilitatea si/sau alti
indicatori de performanta ai serviciilor de iluminat;

r)

asigurarea, pe toata durata de exeeutare a serviciului, de personal calificat si in numar
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sufieient pentru indeplinirea activitatilor ee fae obieetul servieiului de iluminat public;

s)

urmarirea si inregistrarea indieatorilor de performanta aprobati pentru serviciul de iluminat public se va face de catre operator pe baza unei proceduri specifice;
s) instituirea si aplicarea unui sistem de comunicare cu benefieiarii eu privire la reglementarile noi ce privesc serviciul de iluminat public si modificarile survenite la aetele normative din domeniu. In termen de 60 de zile calendaristice de la data incredintarii serviciului de iluminat public va prezenta autoritatii administratiei publice locale modul de organizare a acestui sistem;

t)

informarea utilizatorului si a beneficiarilor
lor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.
"Intretinerea

despre planificarea

anuala a reparatii-

sistemului de iluminat public

Activitatea de intretinere a sistemului de iluminat public din Comuna Socodor se refera la toate
operatiile necesare aducerii si mentinerii sistemului de iluminat public la parametrii normali ( electrici,
luminotehnici, etc.).
Intrefinerea reprezinta ansamblul de operatii de volum redus, executate periodic sau neprogramat in activitatea de exploatare, avand drept scop mentinerea in stare tehnica corespunzatoare a diferitelor subansambluri ale instalatiilor.
Realizarea lucrarilor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public se va face
cu respectarea procedurilor specifice de:
- admitere la lucru;
- supravegherea lucrarilor;
- scoatere si punere sub tensiune a instalatiilor;
- control al lucrarilor.

Operatiile de intretinere cuprind:
a) Lucrari operative: constand dintr-un ansamblu de operatii si activitatea pentru supravegherea
permanenta a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea
deranjamentelor, urmarirea cornportarii in timp a instalatiilor
b) Revizii tehnice: constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati de mica amploare executate
periodic pentru verificarea, curatarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea unor piese,
avand drept scop asigurarea functionarii instalatiilor pana la urmatoarea lucrare planificata.
c) Reparatii curente: constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor programe, prin care se urmareste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii proiectati, prin
remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezinta un grad
de fiabilitate corespunzator
In cadrul lucrarilor operative se executa:
a) Interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale Ia aparatele de iluminat si accesorii;
b) Manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei de
iluminat in vederea executarii unor lucrari;
c) Manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente;
d) Analiza starii tehnice a instalatiilor;
e) Identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteaza instalatiile de iluminat;
f) Interventii ca urmare a unor sesizari, sau in cazul vandalizarii;
In cadruI reviziilor tehnice se executa eel putin urmatoarele operatii:
a) Revizia aparatele de iluminat
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b) Revizia tablourilor si a punctelor de conectare/deconectare;
c) Revizia liniei electrice apartinand sistemului de iluminat public.
La revizia aparatelor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranta, etc.)
se executa urmatoarele operatii:
a) stergerea aparatului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuala) ;
b) inlocuirea sigurantei sau a componentelor, daca exista 0 defectiune ;
c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.
La lucrarile de revizie tehnica 1a aparatele de iluminat pentru verificarea bunei functionari se
lucreaza cu linia electrica sub tensiune, aplicandu-se masurile specifice de protectie a muncii in cazul
lucrului sub tensiune.
La revizia retelei electrice de joasa tensiune destinata iluminatului public se realizeaza urmatoarele operatii:
a) verificarea traseelor si indepartarea obiectelor straine;
c) Verificarea ancorelor si intinderea lor;
d) Verificarea starii conductoarelor electrice;
e) Refacerea legaturilor la izolatoare sau a legaturilor fasciculelor torsadate, daca este cazul;
f) Indreptarea dupa caz, a consolelor;
g) Verificarea starii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;
h) Strangerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrica, daca este cazul;
i) Masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pamat ;
j) Verificarea instalatiei de legare la pamat (legatura conductorului electric de nul de protectie 1a armatura stalpului, legatura la priza de pamat etc.) ;
La revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare se vor realiza
urmatoarele operatii:
a) inlocuirea sigurantelor necorespunzatoare;
b) inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;
c) inlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie;
d) refacerea inscriptionarilor, daca este cazul.
jntrelinerea reprezinta ansamblul de operatii de volum redus, executate periodic sau neprogramat in activitatea de exploatare. avand drept scop mentinerea in stare tehnica corespunzatoare a diferitelor subansambluri ale instalatiilor,
Operatiile de intretinere si de mentinere sunt aplicabile tuturor elementelor ce constituie un Si8tern de iluminat.

intretinerea aparatelor de iluminat consta in:
a) indepartarea impuritatilor de pe suprafata exterioara a aparatului de iluminat, la un interval optirn de
curatire (T) care poate fi determinat tinand eont de gradul de poluare si gradul de protectie al aparatului de iluminat in asa fel incat faetorul de mentinere utilizat sa nu coboare sub 0,8 sau sub eel utilizat in
proiectul initial:
b) verificarea legaturilor electrice si remedierea aeestora;
e) verificarea prinderilor mecanice ale aparatului de iIuminat si remedierea aeestora;
d) verificarea unghiului de reglaj si remedierea acestuia;
e) verifiearea vizuala a integritatii aparatului de iluminat ;
Intretinerea prelungirilor cu brat consta in:
a) indepartarea irnpuritatilor de pe suprafata exterioara a prelungirilor eu brat;
b) verificarea legaturilor electrice si remedierea acestora;
c) verificarea prinderilor rnecaniee ale prelungirilor cu brat si rernedierea acestora;
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d) verifieare vizuala a integritatii stratului de protectie anticoroziv, a geometriei prelungirilor eu brat si
remedierea aeestora.

intrefinerea cablurilor consta in:
a) verificarea
b) verificarea
c) verificarea
si remedierea
d) verificarea

rezistentei de izolatie;
capetelor terminale, a legaturilor electriee si remedierea acestora;
prinderilor sistemelor de intindere si ale sistemelor de sustinere pentru cablurile aeriene
acestora;
vizuala a cablurilor aeriene.

intrefinerea cutiilor consta in:
a) verificarea conformitatii schemelor electrice cu starea de fapt;
b) verificarea capetelor terminale, a legaturilor electrice si remedierea acestora;
c) verificarea prinderilor mecanice si remedierea acestora;
d) verificare vizuala a integritatii stratului de protectie antieoroziv si remedierea acestuia;
e) verificarea realizarii conexiunilor la impamantare.

/-~\

Mentinerea aparatelor de iluminat:
a) In eazul operatiei de mentinere programata, aceasta consta in;
• demontarea de pe amplasament a aparatului de iluminat ;
• inlocuirea componentelor aparatului de iluminat la expirarea termenului de functionare in parametri
nominali ai componentelor respective;
• in cazul in care aparatul prezinta defectiuni majore si se afla si in faza de sfarsit de perioada normata
de functionare el va fi inlocuit cu aparate noi, moderne echipate eu tehnologie LED, adeevate locatiei
si dimensionate conform calculelor luminotehnice pentru eategoria de drum aferenta;
• montarea pe amplasament a aparatului de iluminat si exeeutarea legaturilor electrice;
• verificarea functionarii acestora;
b) In cazul operatiei de mentinere accidental (in cazul sesizarii unui defect), aceasta consta in:
• inlocuirea componentelor defecte ale aparatului de iluminat respectiv;
• verificarea functionarii acestora.

Mentinerea consolelor brat:
- consta in aceleasi operatii ce se desfasoara in cadrul intretinerii, dar se vor desfasura conform unei
programari sau in cazul necesitatii accidentale.

Operatiile de intretinere vor cuprinde:
a) intretinere corectiva:
• lucrari operative constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati pentru supravegherea permanenta a instalatiilor, exeeutarea de manevre program ate sau aecidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmarirea comportarii in timp a instalatiilor;

b) Intretinere preventiva
• revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati de mica amploare executate periodic pentru verificarea, curtarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea unor pi ese, avand drept
scop asigurarea functionarii instalatiilor pana la urmatoarea lucrare planificata;
• reparatii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor programe,
prin care se urmareste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii proiectati prin remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezinta un grad de fiabilitate corespunzator.
Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conform normativelor tehnice
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in vigoare sau in functie de specificatiile fabricantului.
Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electriee de alimentare, distributie, conectare/deconeetare si retelele electriee de joasa tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru aparatele de iluminat este de 2 ani.

Operarea sistemului de iIuminat public:
Operatului are obligatia de a detine in Comuna Socodor sau pe 0 raza de 50 km un sediu administrativ propriu (punct de Iueru) ee are in componenta minim 1 echipa de interventie eu urmatoarea
eomponenta tehnica:
- 2 eleetricieni;
- autospeciala tip PRB;
- echipamente si scule de Iucru specifice activitatii.

Capacitatea de indeplinire a contractului:
Cerintele minime, pe care trebuie sa Ie indeplineasca operatorul concesionar al Serviciului de
Iluminat Public, sunt urmatoarele:

Personal necesar
Ofertantul are obligatia de a face dovada detinerii de personal specializat eu urmatoarele calificari/competente/autorizari:
1 Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) - atestat ANRE;
1 inginer/subinginer autorizat ANRE gradul III A;
1 inginer/subinginer autorizat ANRE gradul III B;
specialist in iluminat ( COR 214237);
4 electricieni gr. II B autorizati ANRE;
Se va prezenta de catre ofertant 0 declaratie din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei a
tinut eont de obligatiile referitoare la conditiile de munca S1 protectia muncii care sunt in vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari. Experienta profesionala consta in implicarea in minim 6 proieete de iluminat public tip LED ( se va anexa dovada pentru fiecare expert ). Se vor atasa documente justificative a fiecarui expert care sa ateste atat nivelul de
calificare al expertului cat si experienta profesionala. 0 singura persoana nu poate cumula mai mult de
doua calitatii. In cazul in care nu poate fi demonstrata experienta unuia dintre expertii cheie conform
cerintelor, oferta este declarata neconforma.
Ofertantul va prezenta 0 organigrama cuprinzatoare care sa identifice in mod clar pentru toate
obiectele contractului, eu personalul de executie, pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la executia lucrarilor:
- Organigrama va fi prezentata descompus in format WBS ( Work Breakdown System) si va
prezenta aloearea de sarcini a personalului de speeialitate, rolurile si ierarhia organizational a cat si liniile de comunicare dintre membri echipei de specialitate pe fiecare obiectiv.
- Se va prezenta 0 organigrama cuprinzatoare care sa identifice in mod clar to ate echipamentele,
utilajele si mijloacele de transport, pe care ofertantul intentioneaza sa Ie utilizeze la executia lucrarilor
( eu repartizarea lor in concordanta cu Graficul Gantt de executie ).
Ofertantul va prezenta 0 organigrama cuprinzatoare care sa identifiee in mod clar pentru toate
obiectele contractului, eu personalul de executie, pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la executia lucrarilor:
- Organigrama va fi prezentata descompus in format WBS ( Work Breakdown System) si va
prezenta alocarea de sarcini a personalului de specialitate, rolurile si ierarhia organizationala cat si liniile de comunieare dintre membri echipei de specialitate pe fiecare obiectiv.
- Se va prezenta 0 organigrama cuprinzatoare care sa identifice in mod clar toate echipamentele,
utilajele si mijloacele de transport, pe care ofertantul intentioneaza sa Ie utilizeze Ia executia lucrarilor
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( cu repartizarea lor in eoncordanta eu Graficul Gantt de executie),
Dotarl si utilaje
Operatorul trebuie sa prezinte lista utilajelor si echipamentelor tehnologice, inc1usiv dotarile de
care dispune, pentru indeplinirea corespunzatoare a serviciului de intretinere a sistemului de iluminat
public.
Operatorul trebuie sa aiba in dotare minim urmatoarele utilaje:
2 platfonne ridicatoare cu brat ( PRB ) eu inaltimea de lucru min.12 m;
1 excavator;
1 autovehicul pentru transport material;
1 aparat de masurare valoare rezistenta de dispersie pentru prize de pamat;
4 multimetre digitale portabile eu eapabilitate pentru minim urmatoarele maturatori:
tensiune, intensitate;

a)

Autorizatii si ate state

Operatorul trebuie sa prezinte dovada certificarii sistemului de management al calitatii, in eonformitate cu standardul ISO 9001, si sistemului de management de mediu, in eonfonnitate cu standardul ISO 14001.
Operatul trebuie sa faca dovada desfasurarii activitatii pe baza licentei eliberate de autoritatea
de reglementare competenta: ANRE - ate state tip CIA si C2A.
Operatorul se obliga ca, in eazul in care oferta sa este declarata castigatoare, sa obtina, in termen de 90 zile de la data semnarii contratului de delegare a gestiunii, licenta ANRSC, pentru activitatile specifice serviciului de iluminat public care fac obiectul contractului.

DURATA CONCESIUNII
Contractul de concesiune avand ca scop delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public se
incheie pe 0 perioada de 5 ani.

Caracteristicile tehnice ale echipamentelor utilizate:
Caracteristici impuse aparatelor de iluminat tip LED:
Grad de protectie minim:
- compartiment optic IP 66;
- compartiment aparataj IP 66;
- Rezistenta la impact minim IK 10;
- Carcasa din aluminiu tumat la inalta presiune. Nu se aceepta material plastic ranforsat sau tabla ambutisata;
- Dispersorul este realizat din policarbonat sau sticla;
- Culoare: orice culoare RAL solicitata de beneficiar;
- Acces separat la compartimentele optic si aparataj cu acces facil, chiar si prin folosirea de
unelte;
- Aparatul de iluminat va ave a sistem optic cu leduri multiple, dotate individual eu sistem de
distributie a luminii de tip colimator;
- Placa led va fi amovibila, putand f usor inlocuita
- Dispersorul nu va fi lipit de carcasa aparatului, acesta fiind element inlocuibil
- Driverul electronic va f piesa inlocuibila
- Temperatura de lucru: -35°C + 50°C;
- Temperatura de euloare,: Tc 4000 K;
- Indicele de redare al culorilor Ra>70;
Alimentare electrica:
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- Tensiune nominal a 220-240 V;
- Frecventa norninala 50-60 Hz;
- Asigurarea functionarii la factorul de putere minim: 0.95.
- Clasa de izolatie electrica: Clasa I sau II;
- Protectie la supratensiunil descarcari atmosferice: minim 10 KV;
- Durata de viata minim L80 I 100.000 ore;
- Putere maxima: 30 W
Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursa luminoasa utilizata, va avea minim urmatoarele functii:
- asigurarea functionarii eu factorul de putere >0,92, pentru functionare la 100%;
posibilitate de comunicarea prin protocoalele de comunicare DALI sau 1-1 OV;
- In scopul obtinerii unei eeonomii suplimentare de energie, la cererea autoritatii contractante,
eehipamentul trebuie sa permita functionarea lampii la eel put in 5 trepte ale fluxului luminos.
- Seenariul de functionare trebuie sa permits modificari ulterioare la cererea autoritatii publice,
eorelat cu eventuale modificari ale cerintelor de trafic, lara conectarea prin cablu la aparatul de iluminat;
- Se va prezenta dispozitivul programabil precum si functiile software-lui pentru program area
functionarii lampii care va avea minim urmatoarele functii:
- Setarea curbei de dimmare
- Adaptarea automata la punctul "miezul noptii".
- Ajustarea automata a curbei de dimare bazandu-se pe timpul de functionare din ultimele doua
zile presupunand ca punctul central al curbei de dimare este miezul noptii ( ora: 00:00 ), timmer simplu
- Setarea curbei de dimare fora a genera schimbari automate de reglare functionarii conform
perioadei de apus respectiv rasarit, setarea initiala a timpului in care dispozitivul este ON pentru 2 moduri de autoadaptare, setarea orei 00:00 (miezul noptii) ca referinta de start, setarea nivelului de
dimming initial inainte de rularea curbei, numerotarea pasilor de dimming, fiecare pas poate fi program at independent.
- Selectarea seria driverului apoi setarea sa ca implicit
- Eficienta luminoasa minim 120 ImIW
- Aparatul se va livra pre-cablat din fabrics cu cablu cu conector IP 66 pentru a nu deschide
aparatul de iluminat la montaj;
- Sistem de fix are pe consola cu doua suruburi din otel inoxidabil;
- Sistemul de fix are pe consola permite:
reglaj pe brat: 0, -5, -10, -15 grade;
reglaj In varful stalpului: 0, 5, 10, 15 grade;
- Sistem de fixare pe consola din aluminiu tumat, permite fixarea pe consola intre 48-62 mm
- Se va prezenta declaratie de conformitate a produselor cu cerintele esentiale prevazute de directivele Uniunii Europene (marca CE).
- Se va prezenta certificat ENEC sau echivalent, care va confirma respectarea urmatoarelor
standarde: EN 60598-2-3:2003/Al :2011 si EN 60598-1 :2015
- Se va prezenta raport de testare a rezistentei la impact IK, care va confirma indeplinirea vaIorii minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu EN 60598.
- Se va prezenta raport de compatibilitate electrornagnetica, care va confirma respectarea urmatoarelor standarde: EN 55015, EN 61547, directiva 2014/30fUE.
- garantie minim 5 ani.
Cleme de conexiuni la retea, cerinte minime:
- Clema de derivatie cu dinti pentru iluminatul public CDD 15IL
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- Curent nominal 15 A
- Sectiunea conductorului principal LEA-AI izolat 35,50,75 mm2 - 01 AI izolat 50/8 mm2
- Sectiunea conductorului secundar - conductoruI Al 4 mm2
- Sectiunea cabIului secundar - cabIu Cu 3x 1,5 mm2
- Realizate din material termoplast, rezistent la variatii de temperatura in intervalul -30 C la 40 C si la
actiunea agentilor atmosferice.
Se va prezenta fisa tehnica si declaratie de conformitate.
Specificatiile tehnice minime pentru conductor tip CYY-F:
Constructie:
- Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1 sau multifar c1asa 2, conform SR CEI 60228;
- Izolatie de PVC;
- Inveli~ comun;
- Manta interioara;
- Armatura din banda de otel;
- Manta exterioara de PVC;
- Standard de referinta: SR CEI 60502-1;
-Tensiunea nominala UOIU=0,611,0 kV;
Temperatura minima a cablului (masurata pe manta):
-la montaj: + 5 ·C
-in exploatare: - 33 ·C
Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare: + 70 ·C;
Tensiunea de incercare:
-3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute Raza minima de curbura la pozare.
Se va prezenta fisa tehnica si declaratie conformitate.
Neprezentarea cerintelor de mai sus duce la declararea ofertei neconforme.
Specificatiile tehnice minime pentru conductor tip TYIR:
Conductor de otel-aluminiu, izolat cu PVC;
Conductoare de faza din aluminiu pentru retele trifazate de alimentare a abonatilor casnici, izolate cu PVC;
Conductoare de faza din aluminiu pentru reteaua de iluminat public, izolate cu PVC;
Tensiunea nominala: VO/U= 0,6/1 kV;
Temperatura minima a cablului (rnasurata pe manta):
- la montaj: -5°C;
- in exploatare: - 30°C;
Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare:+ 70°C;
Surse de lumina cu descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune
Puteri: 70 W, 100 W, 150 W, 250 W, 400 W;
Dulie E27 sau E40;
Temperatura de culoare 2000K, indiceIe de redare a culorilor Ra=25 %;
Flux luminos minim: 6500 1m pentru sursele de 70 W;
Flux luminos minim 18000 pentru sursele de 150 W;
Necesita aparataj extern dedicate aces tor surse pentru aprindere;
Pozitie de functionare: orice pozitie;
Alimentare la 220-240 V c.a. , 50 Hz ( in montaj cu balast si igniter );
Durata de functionare: minim 20000 ore;
Balast dedicat pentru amorsarea surselor cu descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune:
Tipul: balast cu protective termica conform EN 60598 - 1;
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Puterea consumata: maxim 10 % din puterea nominal a deservita;
Siguranta- EN 61347;
Performanta - EN 60923;
Marcare CE;
MODALITATEA DE INTOCMIRE A OFERTEI
Propunerea tehnica
In redactarea propunerii tehnice, se vor respect a cerintele de mai jos:
1. Se va prezenta un program de asigurare a calitativi pentru executia contractului, care trebuie sa cuprinda in cadrul structurii sale, eel putin, urmatoarele:
a) Deserierea sistemului calitativi.
b) Planul de control al calitatii, verificari si incercari, continand metodologia detaliata pentru executia
testelor S1 verificarilor de calitate pentru lucrarile executate;
c) Lista standardelor si normativelor aplicabile. Din descrierea activitatilor care se vor executa, trebuie
sa rezulte indeplinirea cerintelor minime ale caietului de sarcini din eadrul documentatiei tehnicoeconormce
2. Propunerea tehnica prezentata de ofertant va trebui sa demonstreze corespondenta eu specificatiile
Caietului de sarcini prin prezentarea de Fise tehnice/Specificatii tehnice din care sa rezulte indeplinirea
cerintelor tehnice minime pentru materiale prezentate. Neprezentarea fiselor tehniee pentru toate materialele descrise in caietul de sarcini duce la respingerea ofertei.
3. In propunerea tehniea ofertantul isi va prezenta conceptia proprie privind modalitatea de organizare
si functionare a serviciului, cu resursele necesare a fi implicate: personalul atestat, utilajele folosite,
modul de lueru, activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului de concesiune precum si oriee alte informatii considerate semnificative pentru
evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice si pentru demonstrarea corespondentei acesteia cu cerintele Caietului de sarcini.
4. Personalul de specialitate minim, asa cum este solicitat in caietul de sareini, eu declaratie de disponibilitate, atestat (dupa caz), legitimatie eliberata de ANRE, valabile la data Iimita pentru depunerea
ofertelor, in copie lizibila cu mentiunea "conform eu originalul".
5. Informatii referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, care sa cuprinda eel putin dotarile minime
asa cum sunt solicitate in Caietul de sarcini.

Continutul
ofertei comerciale
,
Oferta cornerciala se va realiza in urma centralizarii datelor din oferta tehnica si va cuprinde:
• Pretul total pentru activitatea de intretinere mentinere a sistemului de iluminat public
In sistemul de iluminat public sunt incluse: iluminatul stradal, iluminatul pietonal, iluminatul
pietelor si parcurilor, iluminatul ornamental, iluminatul podurilor si iluminatul arhitectural asa cum
este prevazut in anexe.
Pretul pentru fiecare operatie prevazuta in lista din devizul oferta va contine ca elemente de
fundamentare valorile pentru materialul, manopera, utilajul, transportul necesare, cotele aferente cheltuielilor directe si indirecte precum si cota de profit. Acest pre! va fi utilizat pentru intocmirea situatiilor de lucrari si a facturilor pe intreaga perioada a contractului de concesionare.
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Anexa nr.41a BCL 27/26.02.2021

CONTRACT DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE
A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
DIN COMUNA SOCODOR
Nr.
din data de
2021

-----------------

-----

CAPITOLUL I - Preambul
1.Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune prin care autoritatile administratiei publice locale in
calitate de Concedent transfera unui operator toate sarcinile si responsabilitatile privind fumizareal
prestarea serviciilor de utilitati publice, precum ~i administrarea ~i exploatarea sistemelor de utilitati
/""""\publice aferente acestora, pe baza unui contract, denumit In continuare contract de delegare a gestiunii.
2. Contractul prin intermediuI caruia Concesionarul, in calitate de operator primeste dreptu] de a
exploata lucrarile/serviciile, preluand astfel S1 riscurile aferente exploatarii acestora, este considerat a fi
contract de concesiune de lucrari/servicii,
Art. 1. Partile contractante
in temeiul Legii nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, eu modificarile si
completarile ulterioare, ale Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, ale Legii 100/2016
privind concesiunile de Iucrari si concesiunile de servicii, HG nr. 867 din 16 noiembrie 2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind coneesiunile de lucrari si
concesiunile de servicii, s-a incheiat prezentul contract de concesiune, intre:
COMUNA SOCODOR, cu sediul In localitatea Socodor, nr. I, judetul Arad, cod postal 317305, CF
3519330, tel. 0257358100, fax. 0257358112, reprezentata prin dl. JURA lOAN DIMITRIE, avand
functia de primar in calitate de concedent, pe de 0 parte,

~i
S.C. .
CUI.
functia de

................................
~
, telefonlfax
, cont
,
:::., reprezentat prin
, in calitate de concesionar, pe de alta parte.
.

cu

sediul

in

................. ,

, avand

CAPITOLUL II - Deflnitii si Interpretare
Art.2. Deflnitii
Art.2.1 In prezentul contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
- Contract - prezentul document si toate anexele sale;
- Parti contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract:
• Autoritatea publica avand calitatea de Concedent si
• Operatorul serviciului delegat avand calitatea de Concesionar, stabilit in urma procedurii de atribuire;
• Pretul maxim al contractului - pre] platibil Concesionarului de catre Concedent, in baza
contractului, pentru indeplinirea integral a ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contract conform art.l 3.1; pretul maxim al contractului este compus din pretul maxim al serviciilorl
1
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lucrarilor de mentinere-intretinere ~i extindere si eel pentru iluminat festiv prestate;
• Amplasamentul lucrarii - locul unde concesionarul executa lucrarea ~i presteaza activitatile de
asigurare a functionarii in regim de siguranta si continuitate a sistemului de iluminat public;
• Aria delegarii delimiteaza intreg teritoriul unde sunt fumizate serviciile delegate in cadrul ariei de
competenta teritoriala a coneedentului, respectiv comuna Socodor;
• Partile convin expres ca prin prezentul contract, concesionarului Ii revine responsabilitatea pentru
prestarea serviciului de iluminat public In teritoriile din Aria delegarii,
• Servicii/lucrarile prestate - serviciile/Iucrarile de iluminat public, prestate in baza prezentului
contract de delegare;
• Servieiul de Iluminat Public- activitatea de utilitate publica si de interes economic si social general,
aflata sub autoritatea administratiei publice locale, care are drept seop principal asigurarea iluminatului
cailor de circulatie auto si pietonal si punerea in valoare din punet de vedere arhitectural a
cladirilor, parcurilor, monumentelor istorice sau religioase ~i a statuilor;
• Sistem de Iluminat Public - S.I.P. - ansamblul tehnologic si functional, amplasat intr-o dispunere
logica in scopul realizarii unui mediu luminos
• Instalatii si echiparnente, - defineste partile componente necesare pentru prestarea serviciului de
iluminat public ce sunt amplasate pe domeniul public sau privat al Comunei Socodor.
• Sistem de distributie a energiei electrice - totalitatea instalatiilor detinute de un operator de distributie
care cuprinde ansamblul de linii, inc1usiv elemente de sustinere si de protectie ale acestora, statii
electrice, posturi de transformare ~i alte echipamente electroenergetice conectate intre ele, cu tensiunea
de linie nominala pana la 110 kw inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la retelele
electrice de transport sau de la producatori catre instalatiile proprii ale eonsumatorilor de energie
electric a;
• Retea electrica de joasa tensiune destinata iluminatului public - ansamblul de posturi de transformare,
cutii de distributie, echipamente de comanda/control ~i masura, instalatii de legare la pamant,
conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, stalpi, fundatii, console, aparate de iluminat si accesorii
destinate exclusiv iluminatului public;
• Sursa de Iumina/lampa - obiectul sau suprafata care emite radiatii optice in mod uzual vizibile,
produse prin conversie de energie, si care este caracterizata printr-un ansamblu de proprietati
energetice, fotometrice si/sau mecanice;
• Lampi cu descarcari - larnpi a carer emisie luminoasa este produsa printr-o descarcare electrica intrun gaz sau vapori metalici ori intr-un amestec de mai multe gaze si/sau vapori metalici;
• Tablou electric de aliment are, distributie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate
contine, dupa caz, echipamentul de protectie, comanda, automatizare, rnasura si control, protejat
impotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;
• A administra cuprinde si notiunea de a gestiona;
• Prestatii - reprezinta serviciile ~i lucrarile efectuate de prestator in scopul administrarii, gestionarii,
exploatarii, intretinerii infrastructurii sistemului de iluminat public;
• Lucrari de intretinere
- ansarnblul de operatii ~i lucrari executate periodic,
preventiv sau
neprogramat in activitatea de exploatare, avand drept scop mentinerea In stare tehnica corespunzatoare
a diferitelor subansambluri ale instalatiilor, optimizarea duratei lor de viata ~i asigurarea sigurantei si
continuitatii in functionare;
• Lucrari de rnentinere - schimbarea materialelor necesare bunei functionari in regim de continuitate si
performanta a instalatiilor si care nu tin de lucrari de intretinere. Asigurarea nivelurilor de luminanta si
2
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iluminare cu respectarea clasificarii drumurilor in functie de grupa de clasificare din care face parte
fiecare cale rutiera/ alee, pare , etc.
• Lucrari de inlocuire - totalitatea lucrarilor care sunt necesare datorita inlocuirii complete sau partiale
a mijloacelor fixe ce compun sistemul de iluminat public proprietate a beneficiarului;
• Lucrari de extindere - totalitatea lucrarilor care sunt necesare pentru crearea unui sistem de iluminat
public nou care sa corespunda nevoilor beneficiarului.
• Disfunctionalitatile reprezinta 0 avarie la patrimoniu (accident, vandalism, etc)
• Autoritati de reglementare competente - Autoritatea nationala de reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C. ~i Autoritatea Nationals de
Reglementare in domeniul Energiei, denumita in continuare A.N.R.E.;
• Exploatarealutilizarea sistemului de iluminat public - ansamblul de operatiuni ~i activitati executate
pentru asigurarea continuitatii si calitatii serviciului de iluminat public in conditii tehnico-economice
si de siguranta corespunzatoare;
• Fumizarea serviciilor prestate - exercitarea tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor
operatorului (prestatorului), nascute din prezentul contract de prestari de servicii, pentru a asigura
continuitatea serviciului de iluminat public;
• Grad de asigurare in furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizarii serviciului necesar
utilizatorului, intr-un interval de tirnp;
• Indicatori de performanta garantati - parametri ai serviciului de iluminat public prest at, pentru care se
stabilesc niveluri minime de calitate si pentru care sunt prevazute penalizari in licenta sau in contractele
de delegare de gestiune, In cazul nerealizarii Jor;
• Indicatori de performanta generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se
stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti la nivelul operatorilor ~i care reprezinta conditii de
acordare sau de retragere a licentei, dar pentru care nu sunt prevazute penalizari in contractele de
prestari de servicii, in cazul nerealizarii lor;
• Licenta - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea de operator al
serviciului de iluminat public, precum ~i capacitatea si dreptul de a presta acest tip de
serviciu/lucrari;
• Forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa, Nu este considerat forta majora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
• Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
Art.2.2 Interpretare
Art.2.2.1. In prezentul contract, cu exceptia unor prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permisiv de context.
Art.2.2.2. Termenul de "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se
specifica in mod diferit.
Art.2.2.3. Pe durata prezentului contract, concedentul, ca autoritate publica are obligatia de a asigura
linistita folosinta ~i exploatare de catre concesionar a sistemului de iluminat public din toate zonele pe
care le gestioneaza.
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Art. 2.2.4. Pe durata prezentului contract, partile se obliga sa indeplineasca cu buna credinta obligatiile
asumate, sa nu intreprinda nici un act sau activitate in scopul prejudicierii celeilalte parti, sa se
informeze reciproc si sa coopereze in vederea obligatiilor asumate.
CAPITOLUL III - Obiectul contractului
Art.3. Obiectul contractului 11constituie delegarea prin concesionare a serviciul de iluminat public din
Comuna Socodor, care presupune urmatoarele activitati:
a) Concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de iluminat Public (SIP), proprietate a concedentului;
b) Intretinerea ~imentinerea in functiune a sistemului de iluminat public;
c) Realizarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori prin montare/demontare echipamente;
d) Preluarea reclamatiilor sistemului de iluminat public.
Art.4. Obiectivul prezentei concesiuni este realizarea unui sistem de iluminat unitar si eficient, care sa
corespunda cerintelor de trafic, eficienta, etc. si care presupune urmatoarele lucrari:
a) intretinerea - mentinerea sistemului de iluminat public existent in Comuna Socodor si garantarea
permanentei in functionare a iluminatului public;
b) Realizarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori (la cererea concedentului);
Prin delegarea serviciului de iluminat public se va urmari realizarea unui raport calitate/cost cat mai
bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile
asumate prin contract. Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si
vor fi in conformitate cu prevederile legale.
Art.S. In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmatoarele categorii de
bunuri:
a) Bunuri de retur - acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit in administrarea concesionarului,
inclusiv cele realizate pe perioada proiectului in scopul indeplinirii obiectivelor delegarii gestiunii si
care, la incetarea contractului revin de drept, gratuit, in buna stare, exploatabile si libere de orice sarcini
sau obligatii concedentului.
Pe toata perioada derularii Contractului de delegare a gestiunii, concesionarul preia spre folosire si
administrare sistemul de iluminat public si patrimoniul acestuia, conform clauzelor din contract.
In prezent sunt parti componente din sistemul de iluminat public, respectiv din infrastructura
necesara prestarii serviciului de iluminat public care apartin proprietarului sistemului de distributie a
energiei electrice. Ca urmare, odata cu incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului,
autoritatea administratiei publice locale va cesiona operatorului de iluminat public drepturile si
obligatiile ce deriva din Contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei
electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public conform Ordinului NT. 5 din 20 martie 2007
pentru aprobarea Contractului - cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a
energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.
In lipsa contractu lui privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice, pentru
realizarea serviciului de iluminat public, operatorul va incheia, cu participarea concedentului, 0
conventie de exploatare si una de lucrari cu operatorul de distributie a energiei electrice.
La sfarsitul contractului de delegare a gestiunii, concesionarul va fi obligat si predea sistemul de
ilurninat public si patrimonial aferent dat spre folosire si in administrare, inclusiv toate
componentele care au devenit parte din sistem, concedentului, conform clauzelor prevazute in contract,
dupa efectuarea auditului finalizat cu eel putin 3 luni inainte de finalizarea contractului. b) Bunuri
proprii: toate utilajele si dotarile, proprietatea concesionarului, utilizate de acesta in derularea
contractului sunt si vor ramane proprietatea acestuia si dupa incheierea delegarii.
4
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CAPITOLUL IV - Dispozitii generale
Art.6. Anexele contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a Serviciului de Iluminat
Public din comuna Socodor, sunt:
a) Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului de iluminat public in comuna Socodor;
b) Caietul de Sarcini;
e) Oferta Delegatului, inelusiv clarificarile date de aeesta, dupa desehiderea ofertelor;
d) Inventarul bunurilor mobile ~i imobile, proprietate a Delegatarului, eoncesionate Delegatului pe
intreaga durata a contractului, care sunt bunuri de retur;
e) Proeesul verbal de predare-preluare a bunurilor;
f) Lista indicativa a Bunurilor de Preluare;
g) Programul de Investitii;
h) Indieatorii de Performanta, care inc1ud Indicatorii Tehnici ~i Indicatorii privind tintele,
impreuna eu penalitatile corespunzatoare, dupa caz;
i) Asigurarile;
j) Garantia de buna executie;
k) Preturile/Tarifele unitare stabilite pentru prestatiile/activitatile specifice iluminatului Public al
comunei Socodor, in functie de natura acestora (Anexa l la contract);
1) Acordul de asociere (daca este cazul).
Art.7. Primaria Comunei Socodor pastreaza prerogativele privind adoptarea politicilor si a strategiilor
de dezvoltare, ale programelor de dezvoltare, precum si dreptul de a urmari, controla ~i supraveghea
toate activitatile in legatura cu Serviciul de Iluminat Public, asa cum sunt enumerate mai jos:
a) modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de concesionar prin
oferta depusa ~i prezentul contract;
b) calitatea si eficienta serviciilor fumizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti prin
Regulamentul si caietul de sarcini al Serviciului de Iluminat Public din Comuna Socodor;
c) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau
modernizare a SIP parte components din infrastructura edilitar-urbana a Comunei Socodor
Art.8.(I) Serviciile vor f prest ate in conformitate cu documentatia de executie intocmita de
concesionar si aprobata de concedent, vor fi verificate de catre concedent prin imputernicitii sai si vor
fi receptionate pe baza proceselor verbale de receptie,
(2) Concedentul, prin imputernicitii sai, va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei de catre
operatorul de iluminat public privind calitatea prestatiei si cantitatile de lucrari efectuate. Zilnic,
operatorul de iluminat public va prezenta concedentului fisele de lucru pentru lucrarile efectuate.
(3) In rapoartele periodice de constatare concedentul va consemna si modul de rezolvare de catre
operator a sesizarilor primite de la utilizatori (petenti) si eventual penalitatile aplicate operatorului
pentru deficientele constate, conform contractului.
(4) La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces verbal de receptie semnat de ambele parti, care
cuprinde constatarile din rapoartele periodice.
(5) Programul prestatiei se va stabili de catre operator si va f inaintat spre aprobare concedentului
inainte de inceperea lucrarilor,
(6) Operatorul raspunde de buna desfasurare a prestatiei, atat cantitativ cat si calitativ.
(7) Serviciile privind activitatea de mentinere intretinere se vor efectua conform procedurilor stabilite
pentru fiecare tip de activitate in parte.
CAPITOLUL V - Termene
5
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Art.9.(1)Durata de delegare a gestiunii prin concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Comuna
Socodor, prin contract de concesionare este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii conform
reglementarilor legale in vigoare.
(2) Data de incepere este ulterioara datei intrarii in vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Articolul
.Definitii si interpretare", din prezentul Contract.
(3) Partile pot conveni asupra prelungirii duratei Contractului in conditiile prevazute de Legea
aplicabila la data prelungirii. Prelungirea va fi convenita prin act aditional la Contract nu mai tarziu de
6 (sase) luni inainte de data expirarii Contractului.
(4) lntre data semnarii si data de incepere, se intinde Perioada de Mobilizare.
(5) Perioada de Mobilizare va fi de maxim 30 zile de la data semnarii.
Lucrarile de realizare a iluminatului arhitectural se vor realiza la cererea autoritatii contractante.
Contravaloarea lucrarilor de extindere a iluminatului stradal-rutier si a iluminatului ornamental se va
deconta pe baza situatiilor de lucrari acceptate de Autoritatea contractanta in functie de alocarile
bugetare (autoritatea contractanta nu este obligata sa realizeze to ate lucrarile estimate).
Art.lO. Lucrarile de realizare a iluminatului ornamental festiv de sarbatori se vor realiza la
solicitarea autoritatii contract ante si vor fi platite de Autoritatea contractanta la terminarea lucrarilor.
Contravaloarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori se va deconta pe baza situatiilor de lucrari
acceptate de Autoritatea contractanta (autoritatea contractanta nu este obligata sa realizeze toate
lucrarile estimate).
Art.ll - Lucrarile de exploatare, intretinere, mentinere a sistemului de iluminat public se vor deconta
lunar pe baza situatiilor de lucrari acceptate de autoritatea contractanta. Nu se admite depasirea valorii
ofertate pentru 5 ani a lucrarilor de intretinere rnentinere. De asemenea concesionarul va prezenta 0
evaluare a valorilor anuale a cheltuielilor pentru aceasta activitate.

CAPITOLUL VI - Redeventa
Art.12.
(1) Valoarea redeventei anuale in cazul concesionarii prin delegarea gestiunii este de
%
an, pro cent aplicat la veniturile incasate de concesionar din activitatea contractata.
(2) Plata redeventei se va face anual, pana la data de 30 martie a anului in curs prin ordin de plata
in contul IBAN :
deschis la Trezoreria Chisineu Cris,
(3). Pentru intarzierea platii redeventei concesionarul va platii 0 penalizare egala cu nivelul
penalizarilor percepute de Ministerul de Finante pentru intarzierile de plata la obligatiile catre bugetul
de stat.
CAPITOLUL VII - intretinere ~i mentinere, gestionarea ~i plati
Art.13. (1) Contravaloarea serviciilor de intretinere, a lucrarilor de extinderi, iluminat arhitectural si
iluminat ornamental festiv se vor deconta pe baza situatiilor de lucrari acceptate de Autoritatea
contractanta in functie de alocarile bugetare (autoritatea contractanta nu este obligata sa realizeze toate
lucrarile estimate).
(2) Pentru plata cu intarziere a facturilor emise si depuse de concesionar, concedentul va plati
penalitati de intarziere contractuale, conform legislatiei in vigoare privind accesoriile creantelor
bugetare.
CAPITOLUL VIII - Drepturile partilor
Art.14. Concesionarul are urmatoarele drepturi:
(1) Sa exploateze in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile, activitatile si serviciul de
iluminat public ce fac obiectul prezentului contract de concesiune;
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(2) Sa incaseze contravaloarea in cuantumul ~i in timpul stabilit a serviciilor prestate;
(3) Sa execute lucrari pe drumurile ~i In spatiile pe care exista retele de iluminat public, cu obligatia de
a asigura siguranta circulatiei publice, refacerea trotuarelor, pavajelor, imbracamintilor rutiere si a
spatiilor verzi, precum si protejarealrefacerea altor retele adiacente daca acestea au fost afectate de
interventiile sale;
(4) Sa preia la sernnarea contractului
liber de sarcini serviciul de iluminat public cu toate
componentele sale;
(5) Sa preia pe baza de inventar sistemul de iluminat public liber de orice sarcini, precum si toate
componentele sale, atat cele apartinand domeniului public si privat al UAT Comuna Socodor dit si
cele pentru care acesta are potrivit legii dreptul de folosinta gratuita a acestora.pe toata durata de
folosinta a acestora;
(6) Sa proiecteze si sa execute orice lucrari suplimentare in sistemul de iluminat public, solicitate de
concedent;
(7) Sa primeasca juste despagubiri pentru oricare situatie, pentru care este pus in imposibilitatea
executarii prezentului contract, pe toata perioada pentru care acesta a fost incheiat;
(8) Sa primeasca in cazul rezilierii contractului din orice cauza, contravaloarea sumelor investite in
Serviciul de Iluminat Public din Comuna Socodor care nu au fost recuperate pana la data rezilierii
contractului;
(9) Sa rezilieze contractu 1in cazul in care concedentul nu-si indeplineste sistematic, pentru 0
perioada mai mare de 3 luni, obligatiile de plata privind serviciul prestat.
Art.IS. Concedentul are urmatoarele drepturi:
(1) Sa coordoneze prestarea serviciilor in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara, corelata cu
programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor si de amenajare a teritoriului, de urbanism si
de mediu;
(2) Sa aprobe programele de implementarea managementului Serviciului de Iluminat Public din
Comuna Socodor, cu dotarile aferente sistemului de iluminat public prevazute in oferta tehnica;
(3) Sa finanteze realizarea de lucrari suplimentare de orice fel necesare serviciului de iluminat
public, pe care va trebui sa le realizeze concesionaruJ;
(4) Sa inspecteze bunurile, activitatile si serviciul public concesionat, sa verifice stadiul de realizare a
investitiilor, precum si modul In care este satisfacut interesul public si sa verifice respectarea
obligatiilor asumate prin contract;
(5) Sa modifice In mod unilateral parte a reglementara a contractului de concesiune din motive
exceptionale, legate de interesul national sau local;
(6) Sa rezilieze contractul, in cazul In care, concesionarul nu-si respecta obligatiile asumate pnn
prezentul contract.
CAPITOLUL IX - Obligatiile partilor
Art.16. Concesionarul are urmatoarele obligatii:
(1) Sa respecte prevederile Regulamentului Serviciului de Iluminat Public al Comunei Socodor; (2) Sa
obtina in termen de:
- maxim 60 de zile de la semnarea contraetului licenta de operator de iluminat public Clasa 3 - eu
Anexele aferente emisa de ANRSC conform art. 20 din "Regulamentul privind acordarea licentelor in
domeniul serviciilor comunitare publice din 19.07.2007", sau dupa caz,
- maxim 90 de zile, de la semnarea contractului, modificarea corespunzatoare a conditiilor asociate
licentei de operator iluminat public emisa de A.N.R.S.C in sensul acordarii permisului de operare in
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VAT Socodor conform art. 23 din "Regulamentul privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor
comunitare publice din 19.07.2007".
(2) Sa serveasca toti utilizatorii Serviciului de Iluminat Public din Comuna Socodor din aria de
acoperire pentru care a fost licentiat;
(3) Sa respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanta stabiliti de autoritatile
administratiei publice locale prin Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Comuna Socodor si
Caietul de Sarcini;
(4) Sa furnizeze autoritatilor administratiei publice locale informatiile solicitate si sa asigure
accesul la informatiile necesare in vederea verificarii ~i evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciului
de iluminat public, in conformitate cu clauzele contractului de concesionare si cu prevederile legale in
vigoare;
(5) Sa aplice metode performante de management a serviciului de iluminat public, care sa conduca la
optimizarea consumurilor energetice si reducerea costurilor de operare;
(6) Sa preia de la autoritatile administratiei publice locale, pe baza de proces verbal, sistemul de
iluminat public liber de sarcini ~i componentele acestuia, la semnarea contractu lui de concesiune;
(7) Sa presteze serviciul de iluminat public conform prevederilor din Regulamentul Serviciului de
Iluminat Public din Comuna Socodor, in conditiile de cali tate ~i eficienta;
(8) Sa nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul contractului de concesionare, precum ~i sa nu
subdelege serviciul de iluminat public;
(9) Sa plateasca redeventa la valoarea stabilita si la termenul prevazut in contractul de concesionare;
(10) Sa efectueze intretinerea si mentinerea in stare perfecta de functionare a Serviciului de Iluminat
Public din Com una Socodor, cu respectarea indicatorilor prevazuti in Regulamentul Serviciului de
Iluminat Public din Comuna Socodor si Caietul de Sarcini;
(11) Implementarea programului de gestiune a serviciului de iluminat pentru urmarirea
reclamatiilor, interventiilor in sistem, durata normal a de functionare a cornponentelor sistemului, data
montajului, etc.
(12) Sa infiinteze un dispecerat, in termen de maximum 30 de zile de la semnarea contractului intrun
spatiu propriu sau inchiriat, ce va functiona 24 de ore din 24, 7 zile pe saptamana si consta in preluarea
sesizarilor, constatarilor sau a observatiilor de pe teren - care vor fi notificate intr-un registrulprogram
de sesizari.
Procedurile de lucru pentru remediere/solutionare vor fi stabilite conform regulamentului serviciului,
insa vor trebui sa cantina urmatoarele:
- Verificarea periodica impreuna cu reprezentantii desemnati ai comunei Socodor a starii de functionare
a S.I.P;
- Emiterea catre autoritatea locala a unor comenzii de lucru pentru remedierea defectelor constatate la
verificarile efectuate;
- In cazul defectiunilor de alimentare pe arii extinse se va anunta persoana responsabila din cadrul
Primariei Socodor, dispeceratul distribuitorului local de energie cu localizarea cat mai exacta a zone1or
respective;
- Mentinerea (asigurarea permanentei in functionare) a echipamentelor aferente sistemului de iluminat
public, unui raport optim intre parametrii luminotehnici la nivelul cerintelor standardului SR 13201 si a
consumului de energie electrica, printr-un serviciu de intretinere-mentinere eficient;
(13). Sa indeplineasca indicatorii de performanta pe baza ofertei tehnice, sa urmareasca indicatorii de
performanta si sa reactualizeze indicatorii de performanta conform evolutiei sistemului de iluminat;
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(14) Sa predea prin proces verbal pe categorii, catre un reprezentant a1 autoritatii publice locale 1a
locatia comunicata de catre autoritatea locala, materialele recuperate ca urmare a demontarii lor din
sistemul de iluminat public. Din comisia de receptie privind predarea acestor materiale vor face parte si
persoane desemnate din cadrul Primariei Socodor.
(15) Pe intreaga durata de delegare a serviciului de iluminat public, concesionarul va asigura in
conformitate eu cerintele concedentului si tarifele contractuale urmatoarele:
- Intretinerea, mentinerea in stare de functionare iluminatul ornamental, ornamental- festiv.
- Montarea-demontarea
instalatiei de iluminat omamental-festiv
utilizat temporar cu ocazia
sarbatorilor.
(16) Ofertantul va prezenta anual propunerea sa privind modul de operare vizat pentru derularea
contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, prin "Programul de intretinere,
mentinere, reparatii curente, reparatii planificate, atat fizic cat si valoric".
(17) Sa propuna concedentului scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinand patrimoniului
concesionat In baza legislatiei In vigoare;
(18) Sa transmita concedentului modificarile aparute In patrimoniul concesionat, preeum ~J
inventarul patrimoniului public concesionat (cantitativ si valorie), pentru inregistrarea acestuia in
contabilitatea eoncedentului, pana la finalul fiecarui an;
(19) La sfarsitul contraetului de delegare a gestiunii, concesionarul va fi obligat sa predea sistemul de
iluminat public si patrimonial aferent dat spre folosire si in administrare, inclusiv toate
componentele care au devenit parte din sistem, concedentului, conform clauzelor prevazute in contract,
dupa efectuarea auditului finalizat cu eel putin 3 luni inainte de finalizarea contractului.
(20) Sa notifice cauzele de natura sa conduca la reducerea activitatii proprii ~i masurile ce se impun
pentru asigurarea continuitatii activitatii;
(21) Sa ia masurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca si normele de protectie a
muncii;
(22) Sa predea la incetarea contractului de concesionare toata documentatia tehnico -economica
referitoare la serviciul de iluminat public gestionat;
(23) Sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitatilor sau serviciilor publice
(protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare, protectia
mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si protejarea patrimoniului etc.);
(24) Sa asigure continuitatea prestarii activitatii sau serviciului de iluminat public la incetarea
contractului de concesionare din alte cauze decat prin ajungere la termen, excluzand forta majora, in
conditiile stipulate in contract, paua la preluarea acestuia de catre concedent, dar nu mai mult de 60 zile
de la aparitia cauzei;
(25) Sa notifice de indata concedentului, in cazul in care concesionarul sesizeaza existenta sau
posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la irnposibilitatea realizarii activitatii sau
serviciului de iluminat public, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii
activitatii;
(26) Sa aplice norme1e de protectia muncii specifice activitatii desfasurate in cadrul serviciului
contractat;
(27) Sa anunte concedentul de orice intrerupere a lucrarilor in cel mult 24 de ore de la aparitia
cauzei care a determinat intreruperea;
(28) Sa permita accesul concedentului la toate documentele necesare pentru verificarea cantitatii si
calitatii lucrarilor de investitii si a celor de intretinere-mentinere a SIP executate;
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(29) Sa intocmeasca rapoarte lunare complete ale stadiului lucrarilor de investitii angajate, structurate
pe categorii de lucrari, pe care le va transmite concedentului pana in ultima zi a lunii in curs;
(30) Sa intocmeasca anual un raport complet al activitatii desfasurate, privind starea si functionarea
SIP din Comuna Socodor, pe care-l va transmite la concedent pana eel mai tarziu ultima zi a lunii
martie pentru anul anterior;
(31) Sa respecte pe toata perioada derularii contractului de concesionare dispozitiile legale in
vigoare, referitoare la personalul care lucreaza in cadrul societatii comerciale;
(32) Sa asigure pe toata perioada derularii contractului de concesionare pregatirea profesionala,
autorizarea personalului, respectand prevederile prescriptiilor tehnice ale actelor normative in vigoare,
precum ~ia celorlalte dispozitii legale privind activitatile care fac obiectul prezentului contract;
(33) Sa respecte pe toata perioada derularii contractu lui de concesionare toate conditiile impuse de
caietul de sarcini, anexa integranta la prezentul contract;
(34) Sa elaboreze planurile anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti si
_"', aprobarea acestora de catre administratia publica locala;
(35) Sa elaboreze planuri anuale de investitii pe categorii de surse de finantare si aprobarea acestora de
catre administratia publica locala;
(36) Operatorul care presteaza serviciul de iluminat public din COM UNA SOCODOR are obligatia de
a intocmi un plan de masuri care sa aiba 0 durata de maximum 121uni, in care sa fie cuprinse termenele
de conformare cu obligatiile ce rezulta din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Comuna
Socodor, in special in privinta inventarierii instalatiilor de iluminat calcularii si masurarii parametrilor
luminotehnici.
(37) Sa notifice concedentulla finalizarea lucrarilor;
(38) Sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpa sa
~i dovedite ca atare, conform prevederilor legale;
(39) Concesionarul va suporta toate costurile ce decurg din infiintarea unui punct de lucru pe raza
comunei Socodor in situatia in care eel mai apropiat punct de lucru al cesionarului se afla la 0 distanta
mai mare de 30 km de comuna Socodor.
(40) La sfarsitul perioadei de concesiune se va face predarea intregii baze de date precum si a
sistemului de operare (atat elementele de hardware cat ~i cele de software) catre autoritatea
contractanta, rezultate 'in urma implementarii sistemului de telegestiune.
(41) Concesionarul are toate obligatiile prevazute in Caietul de Sarcini.
Art.17. Concedentul are urmatoarele obligatii:
(l) Sa elaboreze si sa aprobe Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Com una Socodor,
criteriile ~i procedurile de monitorizare si control ale gestiunii serviciului de iluminat public;
(2) Sa verifice periodic nivelul de calitate, indeplinirea indicatorilor de performanta, mentinerea
echilibrului contractual rezultat din licitatie;
(3) Sa predea concesionarului la data sernnarii contractului de concesionare pe baza de proces verbal
sistemul de iluminat public, cu toate bunurile, instalatiile, echipamentele si dotarile aferente intregii
activitati, libere de orice sarcini;
(4) Sa notifice tuturor partilor interesate informatiile solicitate potrivit legii referitoare la delegarea
gestiunii prin contract de concesionare;
(5) Sa faciliteze concesionarului autorizarea lucrarilor de investitii pe domeniul public si privat al
Comunei Socodor, in conformitate eu reglementarile legale in vigoare;
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(6) Sa includa concesionaruI pe lista emitentilor de avize utilitare pe intreaga perioada de derulare a
contractului de concesionare;
(7) Sa-si asume pe perioada derularii contractu lui toate responsabilitatile si obligatiile ce decurg din
calitatea sa de proprietar, cu exceptia celor transferate in mod explicit in sarcina concesionarului prin
contractul de concesionare;
(8) Sa ia toate masurile pentru inlocuirea bunurilor scoase din uz in asa fel incat capacitatea de a realiza
serviciul de iluminat public sa ramana eel putin constanta pe toata durata concesiunii;
(9) Sa nu-l tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de
concesionare;
(l0) Sa nu modifice in mod unilateral contractu I de concesionare in afara de cazurile prevazute
expres de lege;
(11) Sa notifice coneesionarul de aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor
concesionarului;
(12) Sa aprobe planificarea si apoi sa urmareasca, in vederea continuitatii servieiului de iluminat
public, lucrarile de investitii necesare functionarii sistemului In conditii de siguranta si la parametrii
ceruti prin prescriptiile tehnice, sens in care se vor institui sisteme de planificare rnultianuala a
investitiilor, plecandu-se de la un plan director si tinand seama de ciclurile procesului bugetar, in
conformitate cu reglementarile in vigoare;
(13) Sa asigure asistenta si protectia necesare, pentru cazul unor interventii ce presupun exercitarea
autoritatii publice;
(14) Sa ia act de notificarea Concesionarului privind receptia Iucrarilor si sa dispuna formarea comisiei
de receptie in maxim 3 zile de la data notificarii acestuia, comisie care va proceda conform prevederilor
legale.
CAPITOLUL X - Cantitatea ~i calitatea serviciilor, indicatorii de performanta
Art.18.(1) Cantitatea, calitatea ~i indicatorii de performanta ai serviciului de iluminat public sunt
prevazute in Caietul de Sareini si Regulamentul Serviciului de Iluminat public din com una Socodor,
care sunt parte integranta din prezentul contract;
(2) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de catre concesionar in
asigurarea serviciului de iluminat public;
(3) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa Ie indeplineasca serviciul de iluminat
public in ce priveste continuitatea furnizarii acestuia din punct de vedere cantitativ si calitativ, al
adaptarii permanente al serviciului la cerintele utilizatorilor, al excluderii oricarei discriminari privind
accesul la acesta, precum si al respectarii reglernentarilor specifice din domeniul iluminatului;
(4) Concesionarul nu poate fi tras la raspundere pentru nerespectarea obligatiilor sale si/sau pentru
pagubele rezultate ca urmare a unor descarcari electrice aspira uneia din instalatiile electrice, vant cu
viteza mai mare de 120 km/ora, ceata cu privire la nivelul de iluminare, intreruperea iluminarii ca
urmare a intreruperii furnizarii energiei electrice de catre distribuitorul de energie electrica din motive
independente de concesionar, deteriorarea retelelor ~i to ate pagubele rezultate din acte de vandalism
sau accidente rutiere;
Art. 19 Indicatorii de performanta generali si garantati pentru serviciul de iluminat public sunt
stabiliti in Regulamentul Serviciului de Iluminat public din Com una Socodor.

CAPITOLUL XI - incetarea contractului
Art.20. (1) Prezentul contract de concesionare inceteaza:
a) de plin drept, in situatia in care concesionarului i se retrage licenta de operator al serviciului public
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delegat, sau in cazul in care aceasta nu a fost prelungita la expirarea termenului pentru care a fost
acordata;
b) la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia in
conditiile legii;
c) in cazul in care interesul national sau local 0 impun, prin denuntarea unilaterala de catre concedent,
cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;
d) In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei
despagubiri in sarcina concesionarului;
e) In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei
despagubiri in sarcina concedentului;
f) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii
objective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, rara plata nici unei despagubiri;
g) in cazul in care interesul national sau local 0 impun, prin rascumpararea concesiunii, la propunerea
concedentului, caz In care se va intocmi 0 documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul
rascumpararii;
h) in caz de intrare in faliment al concesionarului.
(2) La incetarea, din orice cauza, a contractu lui de concesionare, bunurile ce au fost utilizate de
concesionar In exploatarea concesiunii, vor fi repartizate dupa cum urmeaza:
a) Investitiile realizate de concesionar din surse proprii pe perioada delegarii gestiunii,
documentatiile tehnico-economice aferente, precum ~i sistemul de iluminat public, cu
toate bunurile, instalatiile, echipamentele si dotarile aferente intregii activitati, libere de orice sarcini,
preluate la semnarea prezentului contract de concesionare, pe baza de proces verbal, ca bunuri de retur;
b) Bunurile care apartin concesionarului si au fost utilizate de catre acesta pe durata concesiunii ~i care
prin intelegere intre parti pot reveni concedentului, daca acesta i~i manifesta intentia de a le prelua prin
curnparare, de regula la un pre! eel putin egal cu valoarea contabila actualizata a bunurilor respective,
ca bunuri de preluare;
c) Bunurile care apartin concesionarului si au fost utilizate pe durata concesiunii de catre acesta, iar
care la expirarea contractului de concesiune raman in proprietatea concesionarului, ca bunuri proprii,
CAPITOLUL XII - impartirea responsabilitatilor de mediu intre concedent ~i concesionar
Art.2. (l) Partilor contractante le este interzis cu desavarsire sa ia masuri care, prin finalitatea lor ar
conduce la deteriorarea conditiilor de mediu in urma derularii prezentului contract de concesiune; (2)
Responsabilitatea privind obtinerea ~i detinerea de avize, autorizatii si acorduri de mediu, conform
legislatiei in vigoare, pentru activitatile care fac obiectul prezentului contract de concesiune, este in
sarcina concesionarului, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului contract.

CAPITOLUL XII - Forta majora
Art.22
Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod
necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care Ii revine in baza prezentului contract, daca
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.
Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 24 de ore de
producerea evenimentului ~i sa ia to ate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. Daca in
termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice
incetarea de plin drept a prezentului contract rara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune interese.
CAPITOLUL XIII - Raspunderea contractuala ~i rezilierea contractului
12
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Art.23. (1) Nerespectarea de catre partile contract ante, In tot sau in parte, a obligatiilor contractuale
prevazute In prezentul contract de concesiune atrage raspunderea contractual a a partii aflate In culpa;
(2) In situatia In care concesionarul ignora sistematic prevederile contractului de concesiune,
prevederile caietului de sarcini si a Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Comuna Socodor
ambele parte din prezentul contract, abandoneaza sau intrerupe activitatile legate de realizarea
obiectului concesiunii, precum ~i a oricaror altor situatii care conduc la nerealizarea obiectului
concesiunii, se aplica sanctiunea decaderii din drepturi.
(3) Decaderea din drepturi a concesionarului echivaleaza cu rezilierea contractului, tara punere In
intarziere si fara vreo alta formalitate. Decaderea din drepturi obliga pe concesionar la acoperirea
prejudiciilor suportate de concedent;
(4) In cazul in care, activitatile concesionarului, legate de realizarea obiectului concesiunii nu pot fi
realizate datorita atitudinii culpabile a concedentului, acesta din urma va fi obligat sa-l despagubeasca
pe concesionar, corespunzator prejudiciului adus;
(5) In cazul In care, intervine rezilierea contractului din orice cauza si indiferent de culpa,
concedentul se angajeaza lara echivoc sa plateasca integral, intregul volum a1 investitiilor realizate,
prevazut in prezentul contract de concesionare, dovedit cu acte justificative ( procese verbale de
receptie partials sau finala, situatia de Iucrari, acceptate de concedent. Concedentul va efectua plata in
rate lunare egale.
(6) Daca stabilirea activitatilor sau atitudinii culpabile a concedentului sau concesionarului, dupa caz, a
cuantumului prejudiciului cauzat concedentului sau concesionarului, dupa caz, si stabilirea unei drepte
si echitabile despagubiri nu pot fi realizate pe cale amiabila, va fi sesizata instanta de judecata
cornpetenta din judetul Arad.
CAPITOLUL XIV - Litigii
Art.24.(1) Partile convin ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii
lor;
(2) in cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor patrimoniale pe cale amiabila, partile se vor
adresa instantelor de judecata competente din judetul Arad.
CAPITOLUL XV - Dispoziti] finale
Art.2S. Ajustarea pretului contractului.
Pe parcursul derularii contractului de delegare, pretul contractului poate fi ajustat in conditiile
prevazute de normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitatilor
serviciului de iluminat public aprobate prin Ordinul 77/2007, in urmatoarele situatii:
a) In cazul modificarii majore a costurilor , determinate de realizarea modernizarii sistemului de
iluminat public;
b)In cazul modificarilor determinate de prevederile legislative care conduc la cresterea cheltuielilor
materiale, a cheltuielilor cu protectia mediului si a cheltuielilor de securitate si sanatate a muncii.
Art.26. Clauze de asigurarl
In tennen de 30 zile de la incheierea procesului verbal de predare-primire a Sistemului de iluminat
Public concesionarul va trebui sa puna la dispozitia Comunei Socodor un contract de asigurare, incheiat
cu 0 societate de asigurari pentru Sistemul de iluminat Public pe care 11 primeste in concesiune.
Concesionarul va suporta din bugetul propriu primele de asigurare iar instrumental de asigurare va
acoperi eel putin urmatoarele riscuri:
- vandalizari, distrugeri si furturi ale componentelor Sistemului de iluminat Public;
13
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- accidente pro vocate din exploatarea si intretinerea Sistemului de iluminat Public;
- accidente pro vocate asupra Sistemului de iluminat Public de terte parti;
Art.27.(1) Modificarea prezentului contract se poate face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante;
(2) Prezentul contract impreuna cu anexele sale reprezinta vointa partilor semnatare;
(3) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora, si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractu lui ;
(4) Prezentul contract a fost incheiat in 3 (trei) exemplare, doua exemplare pentru concedent si un
exemplare pentru concesionar toate cu caracter de original ~i intra in vigoare la data semnarii lui.
CONCEDENT,
COMUNA SOCODOR
PRIMAR, JURA lOAN DIMITRIE

CONCESIONAR,

e de ~edinta,
mus Ovidiu
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Nr.S16/19.02.2021
...

"

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea infiintarii Serviciului de iluminat public in comuna Socodor, judetul
Arad

Consiliul Local al Comunei Socodor, ludetul Arad, elF 3519330, intrunit
iN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 februarie 2021
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al prolectului de hotarare,
inregistrat cu nr.517/19.02.2021;
- raportuI compartimentului de specialitate nr. 518/19.02.2021;
- prevederile art.3, alin.(l), art.6, art.8, alin.(l), alin.(3), lit. d) ~i lit. i), art.9, art.22-art.29
~i art.30, alin.(l) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, republicata,
cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare;
- prevederile art.8, art.9 alin.(l), art. 10 lit. f) t art.16, alin. (1) lit. b), alin. (2) art. si 18 alin.
(3) din Legea serviciului de llurninat public nr. 230/2006, cu modltlcarlle ~i completarile
uIterioa re;
- prevederile Ordinului presedlntelul A.N.R.S.C. nr.86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
- prevederile Ordinului presedintelul A.N.R.S.C. nr.89 din 20 martie 2007 pentru aprobarea
Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;
- prevederile art. 129, alin.2, lit. d) si alin.(7), tit. s) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~icornpletarlle ulterioare;
In temeiul art.139 alin.(3) lit. g) ~i art.196 alin.(l) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
...

v

HOTARASTE:
Art.l: Se aproba Infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Socodor, ca
serviciu public de interes local, fara personalitate juridica, in subordinea Consiliului local al
comunei Socodor.
Art.2: Se aproba Studiul de oportunitate privind stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului
de iluminat public in comuna Socodor, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din
prezenta hotarare,
Art.3: Se aproba "gestiunea delegati" ca forma de gestiune a serviciului de iluminat public
din comuna Socodor, pentru 0 perloada de 5 ani.
Art.4: Se aproba Regulamentul serviciului de iluminat public al comunei Socodor ~ia
indicatorilor minimi de performanta, conform anexei nr.2 care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.S: Se aproba Caietul de sarcini pentru serviciului de llurninat public al comunei Socodor,
conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare,
Art.6: Se aproba modelul contractului-cadrul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat
1

public din comuna Socodor, conform anexei nrA la prezenta hotarare.
Art.7:Prezenta hotarare se comunlca prin intermediul secretarului Comunei Socodor, in
termenul prevazut de lege, Primarului comunei Socodor ~ise duce la cuno~tinta pubtica prin
afi~are la sediul primariei ~i pe pagina de internet www~socodor.ro§i se cornuruca cu Institutla
Prefectului - Judetul Arad, Serviciul Juridic ~i ContenciosAdministrativ.

SECRETAR
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Nr. inregistrare: 517 din 19.02.2021
CABINET PRIMAR

Referatul de aprobare al primarului

Comunei Socodor

privind aprobarea infiintarii Serviciului de iluminat public in comuna Socodor, judetul
Arad

F'

Subsemnatul Jura loan Dimitrie primar al Comunei Socodor, prezint referatul de
aprobare al proiectului de hotarare privind infiintarea Serviciului de ilurninat public In
comuna Socodor, judetul Arad.
Prin proiectul de hotarare supus spre dezbatere §i adoptare Consiliului Local al
comuna Socodor, se propune aprobarea Infiintarii Serviciului de iluminat public al comunei
Socodor, aprobarea Studiul de oportunitate privind stabilirea modalitatii de gestiune a
serviciului de iluminat public In comuna Socodor, forma de gestiune, Regulamentul
serviciului de iluminat public al comunei Socodor ~i a indicatorilor minimi de performanta,
Caietul de sarcini pentru serviciului de iluminat public al comunei Socodor ~i modelul
contractulul-cadrul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din comuna
Socodor.
Activitatile din cadrul Serviciului de iluminat public al comunei Socodor pentru
care se propune delegarea de gestiune, prin gestiune delegata, pe baza unui contract de
delegare prin concesiune, sunt mentenanta sau tntretmerea echipamentelor si corpurilor
care alcatuiesc intreg sistemul de iluminat public al comunei Socodor.
Sunt excluse ~i nu fac obiectul contractului de concesiune echipamentele ~i corpurile
achizitionate In cadrul proiectului .Reabllitarea, modemizarea ~i eficientizarea sistemului de
iluminat public in Comuna Socodor, Judetul Arad", proiect finantat prin AFM, care au 0
garantie de 5 ani de la finalizare proiectului ~i echipamente sl corpurile ~i echipamentele
care au fost montate in cadrul proiectului .Eco trans system - transport transfrontalier
ecologic In zona Socodor - Ketegyhaza", ROHU128, proiect flnantat prin Programullnterreg
VA Romania-Unqaria 2014-2021.
Concesionarul va lntocmi un plan pentru realizarea lucrarilor/serviciilor de investitii,
prin modernizarea sistemului/serviciului de iluminat public ~i/sau extinderea acestuia.
Forma de gestiune propusa este "gestiune delegati" pentru 0 perioada de 5 ani, in
baza unui contract de de/egare a gestiunii sub forma unui contract de concesiune de
servicii. Totodata s-a stabilit ca procedura de atribuire a contractului de concesiune va f
prin achlzltie directi.
Fata de cele expuse propun spre dezbatere si adoptare proiectul de hotarare privind
aprobarea infiintarii Serviciului deiO-mi~t public in comuna Socodor, judetul Arad.
!I

\

\

(

JURA

.,
__
T __

"-'·_'~"''''__'_

~I:.U .(';,,8J\! iA "-,.".,,,
' AN'·· ?~~~)E~\

J)~\~(~~t).~,~
)
"
",

~ \iA1[)--;_~' ~,~,
y..
\

~

I,•.~

'" "-:'-~~..:..t-"""'"
PR"
,~

//

_,,/

COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358 112; e-mail: socodor@gmail.com. primaria@Socodor.ro: Web: www.socodor.ro

Nr. inregistrare:

518 din 19 februarie

2021

Raportul comun al secretarului comunei ~i al compartimentului
financiar-contabil, impozite ~i taxe
la proiectul

de hotarare privind aprobarea infiintirii
Serviciului
comuna Socodor, judetul Arad

de specialitate

de iluminat public in

Prin proiectul de hotarare supus spre dezbatere ~i adoptare Consiliului Local al
comuna Socodor, se propune aprobarea infiin1arii Serviciului de iluminat public al comunei
Socodor, aprobarea Studiul de oportunitate privind stabilirea modalitatil de gestiune a
serviciului de iluminat public in comuna Socodor, forma de gestiune, Regulamentul
serviciului de iluminat public al cornunei Socodor si a indicatorilor minimi de perforrnanta,
Caietul de sarcini pentru serviciului de iluminat public al comunei Socodor ~i modelul
contractului-cadrul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Socodor.
Activitatile din cadrul Serviciului de iluminat public al comunei Socodor pentru
care se propune delegarea de gestiune, prin gestiune deleqata, pe baza unui contract de
delegare prin concesiune, sunt rnentenanta sau lntretinerea echipamentelor si corpurilor
care alcatulesc intreg sistemul de iluminat public al comunei Socodor.
Sunt excluse sl nu fac obiectul contractului de concesiune echipamentele ~i corpurile
achizltionate in cadrul proiectului .Reabilitarea, modernizarea si eficientizarea sistemului de
iluminat public in Comuna Socodor, Judetul Arad", proiect finantat prin AFM, care au 0
garantie de 5 ani de la flnalizare proiectului ~i echipamente ~i corpurile si echipamentele
care au fost montate in cadrul proiectului .Eco trans system - transport transfrontalier
ecologic in zona Socodor - Ketegyhaza", ROHU128, proiect finantat prin Programullnterreg
VA Romania-Ungaria 2014-2021.
Concesionarul va intocmi un plan pentru realizarea lucrarilor/servlciilor de lnvestitii,
prin modernizarea sistemului/serviciului de iluminat public ~i/sau extinderea acestuia.
Forma de gestiune propusa este "gestiune delegata" pentru 0 perioada de 5 ani, in
baza unui contract de de/egare a gestiunii sub forma unui contract de concesiune de
servicii. Totodata s-a stabilit ca procedura de atribuire a contractului de concesiune va fi
prin achlzitle directa.
Avand in vedere prevederile Cap, III "Organizarea si functionarea serviciilor de
utilitati publice", din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata,
cu modificerile ~i cornpletarile ulterioare, autoritatile adrninistratiei publice locale sunt libere
sa hotarasca asupra rnodalitatii de gestiune a serviciilor de utilita1i publice aflate in
responsabilitatea lor, avand posibilitatea de a gestiona in mod direct, in baza unei hotarari
de dare in administrare sau de a lncredinta gestiunea, in baza unui contract de delegare a
gestiunii.
Consiliul Local Socodor are cornpetenta exclusiva, in condithle legii In tot ceea ce
priveste Tnfiintarea, organizarea, coordonarea ~i functionarea serviciului de iluminat public al
comunei Socodor, precum ~i in ceea ce priveste crearea, dezvoltarea, modernizarea,
administrarea sl exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata, aferente sistemului de
iluminat.
1
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Valoarea totala estimata pentru lucrarile de Intretinere - rnentinere a sistemului de
iluminat public este de 86.250 lei (17.250 lei/an) , fara TVA pentru perioada de 5 ani.
Temeiullegal al proiectului de hotarare il constituie prevederile:
- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu
moditicariie !?icompletarile ulterioare;
- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modlffcarile !?icompletarile
ulterioare;
-

OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu moditicarile si completarlle ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederUor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari !?i
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile
de servicii;
-

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu rnodificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie pubuca/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitille publice, cu modiflcarile !?icompletarile
ulterioare;
- Ordinului ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public, Ordinului ANRSC
nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
- Ordinului ARSC nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului
de iluminat public, ale Codului civil, republicat, cu modfficarile !?icornpletarile ulterioare.
Fata de cele expuse propunem spre dezbatere !?iadoptare proiectul de hotarare
privind aprobarea infiintarii Serviciului de iluminat public In comuna Socodor, judetyl Arad.
,

I,

financiar-con
nspector, Ilie~i Brigi'
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Comisia pentru programe de dezvoltare economlco-soclala,
buget-finante,
administrarea
domeniului public §i privat al comunei , agricultura, gospodarie
comunala, protectia mediului, servicii §i comert
AVIZUL
Nr.26 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr. 516/19.02.2021 privind aprobarea infiintarii Serviciului
ltuminat public in com una Socodor, judetul Arad

de

Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului de
iluminat public In comuna Socodor, judetul Arad,
In temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b} din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodificarile si cornpletarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~i
functionare a consiliului local,

Comisia pentru programe de dezvoltare

econornlco-sociala,

buqet-finante,

administrarea domeniului public ~i privat al comunei , agricultura, qospodarie cornunala,
protectia mediului, servicii ~i comer], nr.1 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta
urmatorul aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabillnefa'lorabil

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

516/19.02.2021 privind aprobarea infiin1arii Serviciului de iluminat public in comuna
Socodor, judetul Arad, cu ...-...lfara amendamente.
Art. 2. - Amendamentele

sl observatille membrilor comisiei se reqasesc in anexa care

face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.
Art. 3. - Prezentul aviz se cornunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
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Comisia pentru invatamant,

sanatate, cultura, protectla
de agrement

soetala, activitati

sportive

AVIZUL
Nr.26 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr. 516/19.02.2021 privind aprobarea infiintarii Serviciului
iluminat public in comuna Socodor, judetul Arad

~i

de

Avand In vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului de
iluminat public In comuna Socodor, judetul Arad,
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodiflcarile si completarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~i
functionare a consiliului local,

Comisia pentru tnvatarnant, sanatate, cultura, protectia sociala, activitati sportive ~i
de agrement, nr.2 din cadrul Consil.iului Local Socodor, adopts urrnatorul aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

516/19.02.2021 privind aprobarea infiintarii Serviciului de iluminat public in comuna
Socodor, judetul Arad, cu ...-...lfara amendamente.
Art. 2. - Amendamentele si observatlile membrilor comisiei se regasesc in anexa care
face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.
Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305, judetul Arad, Tel.: +4 0257358 100;
Fax. +40257358112;
e-mail: socodor@gmaiLcolII,primaria@Socodor.ro,·
Web: www.socodor.ro

Comisia

pentru

admlnistratie

publica locala, juridica, apararea ordinii ,i lini,tii
cetatenilor

publlce, a drepturilor

AVIZUL
Nr.26 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr. 516/19.02.2021 privind aprobarea infiintirii
Serviciului
iluminat public in comuna Socodor, [udetul Arad

de

Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului de
iluminat public in comuna Socodor, [udetul Arad,
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
_'--- .....

-~

ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~i
functionare
a consiliului local,
,

Comisia pentru adrninistratie publica locala, juridica, apararea ordinii ~i lini~tii
publice, a drepturilor cetatenllor, nr.3 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopts
urmatorul aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefa'/orabii
516/19.02.2021

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

privind aprobarea infiintarii Serviciului de iluminat public in comuna

Socodor, judetul Arad, cu ...-...lfara amendamente.
Art. 2. - Amendamentele

si observatiile membrilor comisiei se reqasesc in anexa care

face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.
Art. 3. - Prezentul aviz se cornunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.

Secretarul Comisiei: Nadaban Stelian Tra

CONSILIULLOCALSOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358112; e-mail: socodor@gmaiLcom,primarill@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

""'
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HOTARAREA
Nr.28

din 26 februarie 2021
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de tnterventle ~i a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cre~erea performantel
energetice a blocului de tcculnte din comuna Socodor nr.331, judetul Arad"
Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad, CIF 3519330, intrunit
iN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 februarie 2021

/""\

Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare,
inregistrat cu nr.520/19.02.2021;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 521/19.02.2021;
- raportul cornlslllor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local at Comunei
Socodor;
- prevederile DALI intocmit de SC Colosal Deviz SRL pentru obiectivul "Cre$terea performantel
energetice a bloculul de locuinte din comuna Socodor nr.331, judetul Arad";
- devizului general al proiectului "Cre$terea performantel energetice a blocului de locuinte din
comuna Socodor nr.331, judetul Arad";
- prevederile art. 1, alin. (2), art. 9, art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
sl continutul-cadru al documentatiilor tehnk:o-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
lnvestltll flnantate din fond uri pubJice, cu rnodificarile $i completartle ulterioare;
- prevederile art. 44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind flnantele publice locale, cu
modltlcarlle ~i completarlle ulterioare;
- prevederile art.11 alin.(21) $i alin.(22) din OUG nr. 18/2009 privind cresterea perforrnantel
energetice a blocurnor de loculnte, cu rnodltlcarile sl completarile ulterioare;
- prevederile art.l1 alin.(l) din Ordinul nr.163/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Ordonantel de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantel
energetice a blocurilor de loculnte, cu modltlcarlte $i completarlle ulterioare:
- prevederile art.129 alin.(2), lit. b) $i alin.(4), lit. d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modiftcarlle $i completanle ulterioare;
Votul exprimat de catre cei 10 consilieri prezentl la ~edinta, din cei 11 in functle, din
care toti cei 10 consilieri au votat "pentru", fiind indeplinita conditla de majoritate
absoluta, ceruta de prevederile art.139 alin.(3), lit. f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu rnodiflcarlle $i completarlle ulterioare.
in temeiul art.139 alin.(3) lit. f) sl art.196, alin.l, lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile $i cornpletarlle ulterioare,
HOTARA$TE

Art.l. Se aproba DALI, pentru obiectivul de lnvestitle "Cre~erea performantel
energetice a blocului de locuinte din comuna Socodor nr.331, judetul Arad" Intocmit
in conformitate cu prevederile HG nr.907/2016, investltle care va fi finantata 600/0 din
alocatii de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destlnatle In
1

Q~

buqetul Ministerului Dezvoltaril, tucrarnor Publice ~i Adrnlntstratlel ~i/sau Fonduri Europene ~i
40% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetullocal al comunei
Socodor si/sau din alte surse legal constituite, precum ~i din fondul de reparatli al asodattel de
proprietari ?i/sau din alte surse legal constituite. Din totalul devizului general de 386.190,70
lei, suma de 216.363,42 lei de la bugetul de stat, sum a de 97.706,14 lei de la bugetul
local ~i suma de 72.121,14 lei din partea Asoclatiel de proprietari.
Art. 2. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de lnvestltie "Cre~erea
performantet energetice a bJocului de loculnte din comuna Socodor nr.331, judetul
Arad", conform anexei nr.l la prezenta hotarare,
Art.3. Se aproba devizul general al obiectivului "Cre~erea performantel energetice a
blocului de loculnte din comuna Socodor nr.331, judetul Arad", conform anexei nr.2 la
prezenta hotarare.
Art.4. Prezenta hotarare se cornunlca, prin intermediul secretarului comunei, in termenul
prevazut de lege, primarului comunei Socodor, compartimentului contabilitate impozite ~i taxe
din cadrul Primariei Socodor, Asoclatlel de proprietari ~i se duce la cunostmta publica prin
aftsare la sediul prlrnartel ~i pe pagina de internet www.socodor.ro ~i se cornunlca cu Instltutla
Prefectului - Judetul Arad, Serviciul Juridic ~i Contencios Administrativ.

PRESEDI TE DE SEDINTA,
o SIllER

HAN

PROCEDURI

OBLIGATORII

EMUS OVIDIU

ULTERIOARE

Nr.
crt.

ADOPTARII

HOTARARli

CONSILIULUI

Operatiuni efectuate

LOCAL NR. 28/26.02.2021.1
DataZZ'LUAN

Sernnatura persoanei
responsabile sa efectueze
procedura

I

0
I

SECRETAR 1
CONTRAS~~J"I
CRI$A ........
m-.ffEfj~tE

Adoptarea hotararii') s-a facut cu majoritate

2
[J

simpla X absoluta

[J

calificata'

2

Comuniearea

catre primar')

26/0212021

3

Comunicarea

entre prefectul judetului')

09/03/2021

4

Aducerea la cunostinta publica'j+')

09/03/2021

5

Comuniearea,

.. .1. ..1............

6

Hotararea devine obligatorie") sau produce efecte juridice'),

numai in cazul celei eu caracter individual'j+')

3

26/02/2021

•. .1. ..1............

dupa caz

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvemului !1L?'.mQ12 privind Codul administrativ, cu rnodificarile si completarile ulterioare:
I) Art. 139 alin. (I): "In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz.
(2) Prin exceptio de la prevederile alin, (I), hoti!riirile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de
consiliullocal cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie."
2) Art. 197 alin. (2): .Hotararile consiliului local se comunica primarului."
1) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in eel mult 10 zile lucratoare de Ia
data adoptari i HCL.
4) Art. 197 alin. (4): .Hotararite C.L.Socodor se aduc la cunostima publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al cornunei."
5) Art. 199 alin. (1): .,Comunicarea hotararilor ... Cll caracter individual catre persoanele carora Ii se adreseaza se face in eel mult 5 zile de la data
comunicarii oficiale catre prefect."
6) Art. 198 alin. (1): .Hotarari Ie ... cu caracter norrnativ devin obligatorii de In data aducerii lor la cunostinta publica."
1) Art. 199 alin. (2): .Hotararile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data cornunicarii catre persoanele carora Ii se adreseaza."

2

Anexa nr.lla

HCL 28/26.02.2021

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie ~i a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cre~erea pertormantei
energetice a blocului de tocutnte din comuna Socodor nr.331, judetul Arad"

a)Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA
Curs euro cf. BNR la data de 08.02.2021
INV

= 4,8740

ron/euro

= 386.190,70 lei

din care: C+M = 293.965,70 lei
E~alonarea investitiei:INV IC+M
Anul 1:324.530,00

lei+ TVA

1

247.030,00

lei + TVA

b. Capacitati (in unitati fizice):
Categoria de importanta
Clasa de lmportanta

C- normala

III

Suprafata constructlva propusa:
Arie construita: 156,00 mp
Arie desfa!?urata:468,00 mp

c) Capacitati(in unitati fizice)
Contrlbutli financiare, lei fara TVA.
Contrtbutle fonduri de la stat 60%

148.218,00 lei din C+M

Contrlbutle fonduri locale 20%

49.406,00 lei din C+M

Contributle asodatle locatari 20%

49.406,00 lei din C+M

d) Durata de realizare a investitiei:

12 luni
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Beneficiar:

COMUNA SOCODOR
FOAIE DE CAPAT
DOCUMENTATIE AVIZARE LUCRARI DE
INTERVENTII

Protect Nr:
Faza:

Denumire protect:

06/2021
DOCUMENTATIE AVIZARE
LUCRARI DE INTERVENTU
ANVELOPARE TERMICA BLOC DE LOCUINTE
DIN LOCALITATEA

SOCODOR, JUDETUL ARAD

1
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FI$A DE RESPONSABILIT

ATI

N r, Contract:

1. iN'$I4~l~e:A [)p~l..JM~~1:'~l'l~~t,
\.
Director:

>

.

dipl. ing. Calin BORL

iNTOCMIT,

2

OLOSAL
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COLOSALDEVfZ@I3MAlI..CIlM
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PROIECTARE

BORDEROUL VOLUMULUI
A.

PlESE SCRISE
I. FOAIE DE CAPAT
II. FI$A DE RESPONSABILITATI
III. BORDEROUL VOLUMULUI
IV. DOCUMENTATIE AVIZARE LUCRARI DE INTERVENTII
V. DEVIZE ESTIMATIV FINANCIAR
VI. EXPERTIZA TEHNICA
VII. AUDIT ENERGETIC

B.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

PlESE DESENATE

Plan de situatie si incadrare in zona existent
Plan parter existent
Plan parter interventii
Plan parter propus
Plan etaj 1 existent
Plan etaj 1 interventii
Plan etaj 1 propus
Plan etaj 2 existent
Plan etaj 2 interventii
Plan etaj 2 propus
Sectiune S-S .existent, interventii, propus
Plan invelitoare existenta
Fatada principala existenta
Fatada laterala dreapta existenta
Fatada posterioara existenta
Fatada laterala stanga existenta
Plan invelitoare propus
Fatada principala propus
Fatada laterala dreapta propus
Fatada posterioara propus
Fatada laterala stanga propus

1: 500
1: 50
1: 50
1: 50
1: 50
1: 50
1: 50
1:50
1: 50
1: 50
1: 50
1: 50
1: 50
1: 50
1: 50
1: 50
1: 50
1: 50
1: 50
1: 50
1: 50

01 A
02A
03A
04A
05A
06A
07 A
08A
09A
10A

11 A
12A
13A
14A
15A
16A
17 A
18A
19A
20A
21 A
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DOCUMENT A TIE AVIZARE LUCRARI DE INTERVENTII
intocmit conform H.G. nr, 907/2016
A. PlESE SCRISE

I. DATE GENERALE:
1. Denumire lucrare:

ANVELOPARE

TERMICA BLOC DE LOCUINTE DIN

LOCALITATEA

SOCODOR,

JUDETUL ARAD

2. Amplasament :

Nr. 331, CF.300463, loc.Socodor,Com.Socodor,Jud.

3. Titular investitiei:

Comuna Socodor

4. Beneficiaruf investitiei:

Comuna Socodor, Judet Arad

5. Elaboratorul documentatiei:

S.C COLOSAL DEVIZ SRL

Arad

Str. Semanatorilor, Nr. 2, BI. 152, Ap.2, Arad

II.

SITUATIA

EXI5TENTA

51

NECESITATEA

REALIZARII

LUCRARILOR

DE

CONSTRUCTII:

1. Prezentarea contextului:
Avand in vedere necesitatea cresterii eficientei energetice si a scaderii amprentei de
carbon, se doreste impfementarea proiectului faza DALI pe Ordonanta de urgenta a
Guvemului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocuri!or de locuinte.
Astfel blocul din comuna Socodor se incadreaza cerintelor din OUG 18/2009, fiind

0

constructie realizata in anul1979 si are un regim de inaltime P+2E, nebeneficiind in decursul
anilor de 0 reabilitare integra.

2. Analiza situatiei existente sf identificarea necesitatilor si a deficientelor:
Bloeu! are regim de inaltime P+2E, este construit din anul1979 si este compartimentat
eu 6 apartamente, cate doua pe nivel.
Aspectu( exterior neimprospatat,

partea interioara care nu ofera

0

paleta larga de

utilitatii si beneficii pentru potentialii utilizatori , conduc la pierderi mari de cladura pe timp
friguros, respeetiv scad confortul utilizatori si marese amprenta de carbon prin sursele de
incalzire actuale.
4
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Astfel in urma anveloparii termice a blocului si a implementarii tuturor masurilor
prezentate mai [os, utilizatoriivor avea parte de apartamenteeficiente energetic si vor simti un
confort sporit si marit.
3. Obiective preconizate a fi atinse prjn realizarea investitiei publice:
In urma realizarii proiectului de anvelopare termica a blocului se doreste cresterea
efieientizarii energetiee a construetiei, scaderea cheltuielilor lunare de intretinere, scaderea
amprentei de carbon, erestrea gradului de confort si reauzarea unui mediu nepoluant si placut
ansamblului arhitectural.
Ill. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE:
1. Particularitati ale amplasamentului:
a.

Blocul din comuna Socodor, conform extras CF 300463, se afla la nr.331,

inregistrat ca si caprul de constructie C2, avand

0

suprafata a terenului de 3.656 din acte,

respectiv din masuratori de 7.172 mp.
In vederea aeestei diferente de suprafete, dintre eea din aete si eea masurata,
depasind

0

eroare de 15%, benefieiarul a ineeput demersurile necesare in vederea

reglementarii aeestei situatii cadastrale, realizandu-se 0 luerare topografica specifiea.
In plan terenul are

0

forma neregulata avand front stradal de 41.33 m si dimensiuni

maximale de 108.56x41.33m, alaeatuind

0

suprafata de 7.172 mp conform masuratori si

gazduieste bloeul C2 pe langa celelalte construetii auxiliare aflate pe pareela.
b.

Accesul pe incinta in prezent se poate realiza din latura estica iar in cladire

accesul se realizeaza din latura vestiea.
Veeinitatile eladirii:
N-corp C1, dispensar eomunal
S-proprietate privata, cladire de loeuit
V- proprietate privata, cladire de loeuit
E-drum comunal, asfaltat
c.

Amplasamentul studiat se afla in zona elimaterica fI (conform hartii climateriee

prevazute de STAS 6472/2 -83 si STAS 10907/1 -97) si III ( conform hartii climaterice
prevazute de STAS 1090711 -97), eu

0

temperatura de caleul pentru vara de 28 grade

Celsius si temperatura de calcul pentru lama de -15 grade C.
Viteza de calcul a vanturilor este de 22 mIs, confrorm STAS 10101/20 - 90,
estimandu-se

0

expunere anuala de 3000 de ore la vanturi mai mari de 4m/s, iar incarcare
5
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conform STAS 10101/21-92

;

pentru zona studiata se

prevede 0 cantitate medie de precipitatii anuala de 400-600 mm/mp.
Conform zonarii seismice dupa Normativul P-100-1/2013

§i STAS 10111

amplasamentul se incadreaza In zona "Oil, cu 0 perioada de colt Tc-O,7 sec. §i un coeficient
seismic ag-O,15 9 §i gradul6 de intensitati seismice conform STAS 11 100/93.
d.

Pentru lucrarile de constructii propuse si necesare prin prezentul project nu a

fost cazul realizarii unor studii aprofundate la nivelul terenului.
Adancirnea de inghet este de 0,70 - 0,80 m (conform STAS 6054-85).
e.

In prezent cladirea este racordata la energie electrica, la reteaua de

alimentare cu apa potaoila si la canalizare.
f.

Din punct de vedere a factorilor de rise, antropici, naturali sau schimbari

climatice, acestia nu vor afeeta investitia propusa.
g.

In zona amplasamentului studiat nu exista monumente istorice sau arii

protejate din punct de vedere arhitectural.
2. Regimul iuridic:

a.

Parcela studiata este proprietatea comunei Socodor si nu exista nic: un fel de

sarcini, conform CF. 300463, respectiv asupra blocului constructia C2 - proprietar este
Asociatla de locatari.
b.

Destinatia constructiei este de Bloc de loeuinte cu 6 apartamente, amplasat in

intravilanullocalitatii Socodor,judet Arad.
c.

Cladirea nu este monument istorie st niei nu se afla in zona cu arie protejata

istorie.
d.

Prin certificatul de urbanism sunt prezentate urmatoarele reglementari

urbansitice:
respectarea PUG - teren situat in UTR 1 - functiune predominanta curti constructii cu
destinatia de locuire
3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a.

Clasa de lrnportanta a constructiei, conform P100/2013:

III

Categoria de irnportanja, conform HGR 766/97: .C"
b.

Nu este cazul de cod in lista monumentelor istorice.

c.

Blocul de locuinte a fost realizat intre anii 1975-1979.
6
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d.

Suprafata construita a cladirii este de 156 mp conform masuratori

e.

Suprafata desfasurata a cladirii este de 468 mp conform masuratori

f.

Va!oarea de inventar a constructiei este de: nu este cazul

g.

Regimul de inaltime este parter+e etaje (P+2E).

4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice silsau ale
auditului energetic. precum si ale studiului amitecturaloMistoric daca este
cazul:
a.

Din punct de vedere a expertizei tehnice Nr.1175/2021 intocmita de expert

tehnic Adomnicai

Constantin,

cladirea se afJa intr-o stare buna structural, prezentand

urmatoarele masuri de interventii inaintea realizarii luerarilor de anvelopare termica:
-reparatii locale la sarpanta si invelltoare
-refacere streasine
-refacere jgheaburi si burlane, incluiv racorduri la canalizare
-refacere trotuar de protectie
-reparatii insta\atii bal pentru ellminarea infiltratiilor de ape in frontoane
b.

Din punct de vedere termoenergetic, cladirea trebuie anvelopata cu urmatoarele

recomandari termo energetice:
-vata minerala bazaltica rigida, in zona peretilor exteriori
-Ia planseul peste etajul 2 se recomanda montarea a doua straturi de cate 10 em fiecare de
vata minerala bazaItica, inclusiv

a podina de eireulatie, respeetiv sufiarea cu spuma

poliuretanica rigida a intradosului invelitorii in scopul realizarii unui strat hidro si termoizolant
-Ia soclul dadiri se recomanda montarea unui strat de polistiren extrudat de 5 cm

-utuizarea unei centrale term ice pe gaz in condesatie racordata la corpuri statice (radiatoare)
cu capuri terrnostatate, avand in vedere faptul ca este in lueru si reteua de gaz ( in cazul in
care nu va fi finalizate se va opta pentru centrala termica electrica)
-utilizarea unei noi instalatii electrice pe casa de scara
-corpuri de ilurninat cu led, inclusiv eu senzori de miscare unde este cazul
-capuri termostate la radiatoare

7

-inlocuirea tamplariei din lemn cu foi de sticla trasa cu una eficienta energetic din PVC cu
tripan
c.

Din punct de vedere a arhitectural cladirea este compusa astfel:
FUNCTIUNE

Arie utila [m2J

PARTER
Ap1
HoI

4.25

Camera

14.95

Bucatarie

9.55

Baie

4.20

Camera

11.20

Casa scarii

14.80

Ap2
Hoi

4.40

Camera

14.95

Camera

11.55

Hoi

2.40

Bale

4.40

Camera

10.90

Bucatarie

11.75

Etaj 1
Ap3
HoI

4.25

Camera

14.95

Bucatarie

9.55

Baie

4.20

Camera

11.20

Logie

5.50

Casa scarii

14.80

-_.___ ._

Ap4
HoI

4.40

Camera

14.95
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Camera

11.55

Hal

2.40

Baie

4.40

Camera

10.90

Bucatarie

11.75

Logie

4.50

Etaj 2
Ap5
Hal

4.25

Camera

14.95

Bucatarie

9.55

Baie

4.20

Camera

11.20

Logie

5.50

Casa scarii

14.80

Ap6
Hal

4.40

Camera

14.95

Camera

11.55

Hal

2.40

Baie

4.40

Camera

10.90

Bucatarie

11.75

Logie

4.50

ARIE UTILA

377.90

Indicatori de ocupare a terenului:
ARIE TEREN
7.172,00

m2

ARIE
CONSTRUITA

ARIE
DESFA$URATA

existent

existent

156,OOm2

468,00 m2

VOLUM
1.060,00 m3

Regim de inal\ime : Parter + 2 Etaje (P+2E)
Inaltimea maxima a cladirii ajunge la +12.55 m, iar la cornisa la +8.83 m.
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5. Starea tehnica, incfusiv sistemul structural si analiza diagnostic. din punctul
de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicapiJe, potrivit legii:
Starea tehnica a cladirii este buna si poate fi utilizata, insa are nevoie de lucrarile
propuse prin project, pentru a respecta normele legislative si pentru a fi conform cerintelor de
calitate.
Sistemul structural este realizat din fundatii continue din beton simplu, pereti din zidarie
confinata, plansee din beton arm at, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla.
Finisajele interioare si exterioare sunt de tip traditional, tencuieli pe baza de varciment, zugraveli pe baza de var si lavabile, tamplarie din lemn cu foi de sticla si partial din
PVC cu geam termopan, pardoseli din placi ceramice, parchet laminat si sape din ciment.

Actul doveditor al fortei majore, dupa caz:
Nu este cazul.
SITUATIA EXISTENTA:
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IV. CONClUZILE
CONClUZIILE

EXPERTIZEI TEHNICE 51, DUPA CAZ. ALE AUDfTULUI ENERGETIC,

STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE:

A. Din punct de vedere a expertizei tehnice Nr.1175/2021 intocmita de expert tehnic
Adomnicai Constantin, cladirea se afla intr-o stare buna structural, prezentand urmatoarele
masuri de interventii inaintea realizarii lucrarilor de anvelopare termica:
-reparatii locale [a sarpanta si invelitoare
-refacere streasine
-refacere jgheaburi si burlane, incluiv racorduri la canalizare
-refacere trotuar de protectie

,r-

-reparatii instalatii bai pentru eliminarea infiltratiilor de ape in frontoane
B. Din punct de vedere a auditului energetic intocmit de auditor ing. Mateas Daniel
Adrian, nr. 3013/2021,

cladirea trebuie anvelopata

eu urmatoarele

recomandari

termo

energetice:
-vata minerala bazaltica rigida, in zona peretilor exteriori
-Ia planseul peste etajul 2 se recomanda montarea a doua straturi de cate 10 ern fiecare de
vata minerala

bazaltica,

inclusiv 0 pod ina de eirculatie,

respectiv suflarea cu spuma

poliuretanica rigida a intradosului invelitorii in scopul realizarii unui strat hidro si termoizolant
-Ia soclul cladiri se recomanda montarea unui strat de polistiren extrudat de 5 em
-utilizarea unei centrale termice pe gaz in condesatie racordata la corpuri statice (radiatoare)
cu capuri termostatate, avand in vedere faptul ca este in lucru si reteua de gaz ( in cazul in
care nu va fi finalizate se va opta pentru centrala termica eleetrica)
-utilizarea unei noi instalatii electrice pe casa de scara
-corpuri de iluminat cu led, inclusiv cu senzori de miscare unde este cazul
-capuri termostate la radiatoare
-inlocuirea tampiariei din lemn cu foi de sticla trasa cu una efieienta energetic din PVC eu
tripan
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TEHNICO ECONOMICE

SI ANALIZA

DETALIATA A ACESTORA:
;.. Scenariile tehnico-economice

prin care obiectivul proiectului de investitii poate fi

atins
• Scenariu A:
Consta din implementarea

masurilor prezentate mai sus, rezultate din raportul de

expertiza tehnica si audit energetic, astfel atingandu-se obiectvele proiectului.
AvantajeJe scenariului A:
o eficienta energetica sporita,
o grad de confort marit

~'~.'-'-.

o reducerea amprentei de C02 si a cheltuielor de intretinere
Dezavantajele scenariului A:
o

tirnp de executie mediu

• Scenariul

8:

Se propune desfacerea intreaga a acoperisului si refacerea in totalitate a acestuia,
respectiv inlocuirea tutot tamplariilor interioare si exterioare din bloc.
Avantajele scenariului B:
o crestsrea gradului de confort termic,
o realizarea unor finisaje interioare ~i exterioare de calitate,
o lnlocuirea total a a tamplariel,
o inlocuirea totala a sarpantei si a invelitorii,
Dezavantajul scenariului B:
o durata mare de realizare a lucraritor
o costuri ridicate de realizare.

Optiunea expertului:
In opinia

expertufui

solutia

optima

pentru

atingerea

obiectivelor

propuse

este

adoptarea scenariului A, care prezinta ~i urmatoarele avantaje suplimentare:
•

costurile fezabile de finante a investitiei,

• atingerea obiectivelor proiectului,
• folosirea retelelor edilitare existente,
•

utiJizarea rapida si comoda a locatarilor.
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1. Sofutia

tehnica,

din

functlonal=erhitectural
a.

punct

de

vedere

si economic,

Descrierea princtpaletor

tehnoloqic,

constructiv,

tehnic,

cuprinzand:

Iucrari de interventie asupra cladiril:

-reparatii locale la sarpanta si invelitoare
-refacere streasine
-refacere jgheaburi SI burlane, incluiv racorduri la canalizare
-refacere trotuar de protectie
-reparatii instalatii bai pentru eliminarea infiltraWlor de ape in frontoane
-vata minerala bazaltica rigida, in zona peretilor exteriori
-la planseul peste etajul 2 se recomanda montarea a doua straturi de cate 10 cm fiecare de
vata minerala

bazaltica,

inclusiv 0 podina de circulatie,

respectiv sutlarea cu spuma

poliuretanica rigida a intradosului invelitorii in scopul reallzarii unui strat hidro si termoizolant
-Ia soclul cladiri se recomanda montarea unui strat de polistiren extrudat de 5 cm
-utilizarea unei centrale termice pe gaz in condesatie racordata la corpuri statice (radiatoare)
cu capuri termostatate, avand in vedere faptul ca este in lucru Sl reteua de gaz ( in cazul in
care nu va fi finalizate se va opta pentru centrala termica electrica)
-utiltzarea unei noi instalatii electrice pe casa de scara
-corpuri de ilcminat cu led, inclusiv cu senzori de miscare unde este cazul
-capuri termostate la radiatoare
-inlocuirea tamplariei din lemn cu foi de sticla trasa cu una eficienta energetic din PVC cu
trlpan
b.

Deserters dupa caz, si a alter categorii de tucrart Incluse in solutia tehnica de

mterventie

propusa,

respecttv

instafatiilor/echipamentelor
debransarilbransari,

finisaje

hidroizofatiiJ
aferente

interior/exterior,

termoizolatll,
constructiei,

repararea/lnlocuirea
demontari/montari,

dupa caz, lrnbunatatire terenului

de fundare, precum si lucrart sctrict necesare pentru asiqurarea funetionaUtatii
constructlel

reabilltate:
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Pe !anga masurile de interventie asupra constructiei, pentru a beneficia de standarde
inalte de caiitate, cfadirea necesita si echipamente si sistema

esentiale pentru specificul

destinatiei, cum ar fi:
-montare centrale termice si splituri AC,
-montare sistem de interfon.
c. Din punct de vedere a factorilor de rise, antropici, naturali sau schimbari
climatice, acestia nu vor afecta investitia propusa.
d. In zona amplasamentului

studiat nu exista

monumente

istorice sau arii

protejate din punct de vedere arhitectural.
e. Caracteristicile

tehnice

si parametrii

specific! investitiei

rezultate in urma

realizarii lucrarilor de interventie:
In urma lucrarilor de interventii nu se vor modifica compartimentarile

interioare,

respectiv nu se vor mari sau micsora suprafetele utile existente, perimetral cladirea se va mari
cu cate 10 cm pe fiecare latura din cauza aplicarii unui strat de vata minerala balzatica rigida
pe fatade de 10 cm.

51TUATIA PROPUSA
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rezultate, inclusiv estimari privind depasirea

consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor
suplimentare:
Cladirea beneficiaza de urmatoarele utilitati:
-alimentare cu apa potabila de la retea
-energie electrica de la reteaua localitatii
- bazin vidanjabil existent in incinta pentru apele menajere uzate, care este
amplasat la

0

distanta minima de 10,00 m fata de cea mai apropiata cladire,

respectand prevederile art. 34 din Ord.119/2014.
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In baza iucrarilor de interventii propuse prin protect se prospecteaza eficientizarea
consumurilor ta uiilitati, astfe! ca Jateats utilitatile se prevede 0 reducere de consum cuprinsa
intre 20-30%.

3. Durata de rearizare si etapete prtncipaie corelate cu datele prevazute in
graficul orientativ de reallzare a lnvestitiel, detaliat pe etape princlpale:
Lucrante prevazute

a se realiza In prezenta

docurnentatie

s-au esalonat pe

0

7

12

perioada de 12 de luni.

ACTMTATI

CONF. DEVIZ GENERAL
5

6

8

9

10

11

Organizarea procedurilor de achizitie publica proiectare,
consultants
Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
Proiectare si inginerie

L

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului

2.

Arhitectura

3. Rezistenta
4.

Instalatii sanitare

5. Instalatii termice/climatizare
6.

Instalatii electrice

montaj
Diverse si neprevazute

4. Costurile estimative ale investltlei:
Conform anexe, deviz general, financiar si pe obiecte.
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5. Sustenabilitatea realizaril lnvestltlei:
In urma realizarii

investitiei propuse, se vor reduce consumurile

(termic Sf electric) fapt care va reduce valoarea facturilor

energetice

de utlhtati, acesta fiind un

beneficiu pentru locatari si va da un plus de revigorare a aspectului arhltectural.
Consideram sustenabila investitia atat din punct de vedere economic, social si de
mediu.
Se estimeaza urmatoarele locuri de munca:

a. Numar de locuri de munca create in faza de executie:
Firma contractanta
reallzarf

care v-a realiza lucrarea, v-a asigura forta de rnunca nscesara

investitiei, estimandu-se

un necesar de 2 muncitori pe langa personalul propriu

calificat pe care ll detine.

b. Numar de Iocun de munca create in faza de exploatare
Dupa implementarea proiectului, Asociatia de locatari va a avea obligatia de urmarire
a lucrarilor in tirnp si sa intervina tot timpul in solutionarea

si remediarea rapida in cazul

aparitiei unor deformari/defectiuni.

6. Analiza flnanclara sl economica aferenta Iucrartlcr de interventie:

»

Documentatie anexata.

VI. SCENARIUUOPTIUN

1. Comparatia

EA TEH NICO·ECONOMICA OPTIMA. RECOMANDAT ~~

scenartuorropnunuor propuse, din punct de vedere tehnic,

economic, flnanciar; al sustenabilitatii si at rtscurilor:
• Scenariu A:
Consta din implementarea

masurilor prezentate mai sus, rezultate din raportul de

expertiza tehnica Sf audit energetic, astfel atingandu-se obiectvele proiectului.
Avantajele scenariului A:
o eficienta energetica sporita,
o grad de confort marit

o reducerea amprentei de C02 si a cheltuielor de intretinere
Dezavantajele scenariului A:
o

timp de executie mediu
18
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• Scenarlul B:
Se propune desfacerea intreaga a acoperisului sl refacerea in totalitate a acestuia,
respectiv inlocuirea tutot tamplariilor interioare si exterioare din bloc.
Avantajele scenariului B:
o cresterea gradului de confort term ic,
o realizarea unor finisaje interioare
o lnloeuirea totala a

~i exterioare de calitate,

tarnplariei,

o inloeuirea totala a sarpantei si a invelitorii,

Dezavantajul scenariului B:
o durata mare de realizare a tucrarilor
o costuri ridicate de realizare.

2. Selectarea sf justificicarea scenartulul/optiunl
In opinia expertului si a beneficiaruiui
propuse

este

adoptarea

seenariului

optirne, recomandate:

solutia optima pentru atingerea obieetivelor

A, care

prezinta

~i urrnatoarele

avantaje

suplimentare:
•

costurile fezabile de finante a lnvestitlei,

(I

atingerea obiectivelor proiectului,

.. folosirea retelelor edilitare existente,
•

utilizarea rapida si comoda a locatarilor.

3. Principalii Indlcatori tettnico-economici

aferenti investitiei:

a. Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA
Curs Euro cf. BNR la data de 08.02.2021 = 4.8740 Ron/Euro
INV

din care:

= 389.190,70 lei

C+M = 293.965,70 lei

E~alonarea investltiel:

INV
C+M

Anull
324.530,00 lei +TVA 1247.030,00 lei +TVA
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(in unitati flzice):

-

Categoria de importanta

C - norrnala

-

Clasa de irnportanta

III

Structura

constructive

propusa:
ARIE

ARIE
CONSTRUITA

DESFA$URATA
468,00 m2

156,00m2

Regim de inaltime parter +2 etaje (P+2E).

c. Capacitati
Contributii

(in unitati fizice):
flnanclare,

lei fara TVA.

Contributie fonduri de stat 60%

148.218,00 lei din C+M

Contributie fonduri locale 20%

49.406,00 lei din C+M

Contributie asociatie locatari 20%

49.406,00 lei din C+M

d. Durata de realizare a lnvestltlei:

121uni

Masurile prop use prin proiect la aceasta faza de proiectare, vor f detaliate si

4.

cu specficatii tehnice concrete, urmand a fi scoasa la licitatie lucrarea de executie.
Dupa castigarea licitatiei, se va realiza un contract cu potentialu constructor care
prin cadre tehnice agrementate MLPAT, diriginte de santier, responsabil tehnic cu executia,
vor avea in vedere asigurarea conformarii reglementarilor specifice propuse prin protect.

5. Nominalizarea

susrselor

de flnantare

a investitiei

publice:

Fiind un proiect de utilitate publica, negenerator de profit, 100% din valoarea
totala estirnata a investitiel va putea fi finantata

prin surse atrase de beneficiar (fonduri

proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat I bugetul local, credite externe
garantate

sau contracte

de stat, fonduri

externe

nerambursabile

§i

alte surse legal

constituite) .
Finantarea investitiei se va realiza prin

programul de eficientizare energetica a

blocurilor, fonduri pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.
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VII. URBANISM. ACORDURI 51AVIZE CONFORME:
1.

Certificatuf de urnanslrn emis in vederea obtmerli autorizatlei de

construlre:
CU nr.2/1S.02.2021 faza DALI

2.

Studiu tcpograflc, vizat de catre O.C.PJ.:

Plan de situatie actualizat, masurat si insult topograf autorizat me Robert Bogdan

3.

Extras de carte funciara:

Anexat documentatiei, C.F. 300463.

4.

Avize privlnd asigurarea utilitatilor:

Nu este cazul.

5.

Actul administrativ af autorttatll competente pentru protectia mediului:

Nu este cazul Ia aceasta faza.

6.

Avize, acordurl si studii speclflce:

Anexat documentatiei avize DSP.

lNTOCMIT,
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Pr.nr: 612021

Faza: D.A.LI.
Denumirea:"ANVELOPARE

Anexa7

TERMICA BLOC DE LOCUINTE IN LOC. SOC ODOR, JUD. ARAO", CF.300463

.'m""BII""'~~~_~.
Privlnd chei!uiellIe necesare realizarll investitiei
conform HGR 907/2016

-....

,...

2?4

In preturi Ie data de 08.02.2021, 1 euro '" 4,8740
Data: 08.02.2021

BENEFICIAR,
COMUNA SOCODOR

iNTOCMIT,
1.1. BORLEA CALIN BOGDAN
dpl.lng.Borfea Calin

2Yfi

Pr.nr. 6/2021
Faza:

D.A.L.I.

Denumirea:.ANVELOPARE

TERMICA BLOC DE LOCUINTE IN LOC. SOCODOR,

JUD. AMO".

CF.300463

/., •....

..r-".

INTOCMIT,
dpl.ing.Borlea

Calln

Pr.nr: 6/2021
Faza: D.A.L.I.
Denumirea:"ANVELOPARE

TERMICA BLOC DE LOCUINTE IN LOC. SOCODOR, JUD. ARAO", CF.300463

r: "".

In preturi fa data de 08.02.2021. 1 euro
Data: 08.02.2021

= 4.8740
INTOCMIT,

dpl.lng.Borlea Calln

_..- -.

279

Pr.nr: 6/2()21
Faza: D.A.L.I.
Denumlrea:"ANVELOPARE

TERMICA BLOC DE LOCUINTE IN LOC. SOCODOR, JUD. ARAD", CF.300463

Anexa8

/

In preturi ta data de 08.02.2021,1 euro
Dala: 08.02.2021
/"--,

..

= 4,8740
lNTOCMIT,
dpl./ng.Borlea

Calln

Pr.n,: 612021
F"".: DALI

o

I
,,ANVElOPARE TERMICA BLOC DE LOCUINTE IN LOCo SOC ODOR, JUD. ARAD",
anum rea: CF.300463

EV ALUAREA lUCRARILOR
DE INVI:STlTIE
DB. 1• ANVELOPARE
TERMICA BLOC
08.02.2021

Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nr, Crt.
1
2
3
4

1. LUCRARI

DE REABIUTARE

exterior cu vata minerals bazaltica

Termosistem exterior cu polistiren extruds! la
soclu
Finisaje tntericare - casa scani
FlnisaJe exterioare
Tamplarie din PVC cu geam termopan
Glafuri ferestre PVC
Terrnoizolare acoperis cu spuma poliuretanica
celula inchisa
Termoizolare planseu pod cu vata bazaltica si
realizare DOdina
Repara!ii invelitoare
Glafuri si DroleC111din tabla
Jgheaburi 5i burtane
VODsitorii pe baza de ulei la balustrada
Mana curenta
Trotuar de aarda
Transport
TOTAL 1

2. LUCRARIINSTALATII
Izolarea tevilor de alimentare

spa rece si calda

Lei

Cantltate

m'
m'
m'
m'
ml
t
m'

20.00
100.00
25.00
5000
20.00
20.00
18,00

510.00
34.00
150.00
5500
100.00
6000
51000

Valoare Inv. [leI]
tiraTVA
10.200.00
3.400.00
3.750.00
2.750.00
2.00000
1.200,00
9.180,00

m'

90.00

465,00

41.850,00

m'

70,00

45,00

3.150.00

200,00
510,00
3400

ml

70,00
6000
1.000.00
5000

48,00

1.4.000,00
30.60000
34.000.00
2.400,00

m'

60,00

220.00

13.200,00

m'

160,00

150,00

24.000,00

m'
ml
ml
m'
ml
m>

8000
4000
6000
50,00
80.00
120,00
20,00

5000
60,00
10000
15.00
15,00
55.00
80.00

4.000,00
2.40000
6.00000
750,00
1.200,00
6.600,00
1.600,00
218.230,00

PretIU.M.
[leI]

Cantltate

m'
m'

m'

t

U.M.

Ccpuri de iluminal led
Capuri lermostale calorifere
Sistem inlerfon 6 familii

= 4,8740

[Jel)

Pretl

U.M.

Oesfacere tencuieli
Oesfacere tamplarii existente
Oezafectare pod de materiale auxiliare
Desfacere trotuar de garda
Oesfacere jgheaburi si bulane existente
Transport moloz
Schela de lucru cu piasa de prolectie
Termosistem

Curs BNR euTO
U.M.

ml

20.00

150,00

3.000,00

150,00
200,00
3.000,00

4000
35,00
100

6.000,00
7.000,00
3.000.00
19.000,00

buc
bue

"'-".
Nr. Crt.
1

13. ECHIPAMENTE.

ICentrala termies gaz
TOTAL

Nr. Crt.
1

14. MONTAJ

ECHIP.

I

buc

Pret I U,M.
!lei)
3.500,00
I

U.M.

I

U.M,

TERMICE

1
I

Cantltate
6

3

TERMICE

IMonlare CT inelusiv cu cos de fum

bue

Pret I U.M.
[leI]
80000
I

J
I

Cantitate

6

TOTAL 4

Nr, Crt.
1

15. DOTARI

U.M.

ICutii oostale

bue
TOTALS

Total generall

Inv. !leI)

buc

TOTAL 2

.. '-'''',

Valoare

.l

pre~~~,M.
25000

I

Cantitate
6

Valoare

Inv. [leI]

21.000,00
21.000,00

Valoare

Inv.pel]

4.800,00
4.80000

Valoare

Inv. [leI}

1.50000
1.50000

26.f.S30,OO
54.273,70
INTOCMIT,
dpl.lng.Borloa

Ca/ln
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Nr.S19/19.02.2021

PROJECT DE HOTARARE
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie ~i a
indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul "Cre~erea performantei
energetice a blocului de loculnte din comuna Socodor nr.331, judetul Arad"
Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad, CIF 3519330, intrunit
IN $EDINTA. ORDINARA. LA DATA DE 26 februarie 2021
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare,
lnregistrat cu nr.520/19.02.2021;
- raportul comparnmentulul de specialitate nr. 521/19.02.2021;
- prevederile DALI intocmit de SC Colosal Deviz SRL pentru obiectivul "Cre$terea performantel
energetice a blocului de locuinte din comuna Socodor nr.331, judetul Arad";
- devizului general al proiectului "Cre$terea performantei energetice a blocului de loculnte din
comuna Socodor nr.3311 judetul Arad";
- prevederile art. 1, alin. (2), art. 9, art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
sl contlnutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
lnvestltli ftnantate din fonduri publice, cu rnodiflcarile ~i completarile ulterioare;
- prevederile art. 44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind flnantele publlce locale, cu
modiflcartle ~i completarlle ulterioare;
- prevederile art.11 alin.(21) ~i alin.(22) din OUG nr. 18/2009 privind cresterea pertormantel
energetice a blocurilor de loculnte, cu rnodflcarlle ~icompletarlle ulterioare;
- prevederile art.l1 alin.(l) din Ordinul nr.163/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Ordonantel de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantel
energetice a blocurilor de loculnte, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- prevederile art.129 alin.(2), lit. b) ~i alin.(4), lit. d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modlflcarlle ~icompletarlle ulterioare;
in temeiul art.139 alin.(3) lit. f) ~i art.196, alin.l, lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarlle ulterioare,
HOTA.RA.$TE
Art.l. Se aproba DALI, pentru obiectivul de investlne "Cre~erea perfermantet
energetice a blocului de locuinte din comuna Socodor nr.331, judetul Arad" lntocmit
in conformitate cu prevederile HG nr.907/2016, lnvestitle care va fi flnantata 60% din
alocatii de la bugetul de stat, in limita fond uri lor aprobate anual cu aceasta destmape in
bugetul Ministerului Dezvoltarll, Lucrartlor Publice ~iAdmlnlstratlel ~i/sau Fonduri Europene ~i
40% din fonduri aprobate anual cu aceasta destlnatle in bugetul local al comunei
Socodor sl/sau din alte surse legal constituite, precum sl din fondul de reparatli al asoclatlel de
proprietari sl/sau din alte surse legal constituite. Din totalul devizului general de 386.190,70
lei, suma de 216.363,42 lei se flnanteaza de la bugetul de stat, suma de 97.706,14 lei de
1

fa bugetuflocal ~isuma de 72.121,14 lei din partea Asoclatlel de proprietari.
Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de lnvestitie "Cre~erea
performantei energetice a blocului de loculate din comuna Socodor nr.331, judetul
Arad", conform anexei nr.l la prezenta hotarare.
Art.3. Se aproba devizul general at obiectivului "Cr~terea performantei
energetice a
blocului de locuinte din comuna Socodor nr.331, judetul Arad", conform anexei nr.2 la
prezenta hotarare.
Art.4. Prezenta hotarare se comunlca, prin intermediul secretarului comunei, in termenul
prevazut de lege, primarului comunei Socodor, compartimentului contabHitate impozite ~itaxe
din cadrul Prlrnarlei Socodor, Asoclatlet de proprietari ~i se duce fa cuno§tinta publica prin
afi~are la sediul primariei §i pe pagina de internet www.socodor.ro ~i se cornunlca cu Instltutla
Prefectului - Judetul Arad, Serviciul Juridic §i Contencios Administrativ.

Ini~iatorul proiectu
Prima
Jura loan Di

2
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Numar inregistrare: 520 din 19 februarie 2021

Referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie ~i a
indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul "Cre~terea performantel
energetice a blocului de Ioculnte din comuna Socodor nr.331, judetul Arad"

_'--',

Subsemnatul Jura loan Dimitrie, prirnar al Comunei Socodor, prezint referatul de
aprobare al Documentatlei de Avizare a Lucranlor de Interventie ~i a indicatorilor
tehnico-economici pentru oblectlvul "Cre~terea performantel energetice a blocului de
loculnte din comuna Socodor nr.331, judetul Arad".
In localitatea Socodor exlsta amplasat la numarul 331, blocul de loculnte P+2E,
compus din 6 apartamente, construit In prima perioada a anilor 1980. in imobilul
respectiv locuiesc un numar de 6 familii.
Avand In vedere faptul ca asigurarea confortului termic se face cu combustibil
solid (Iemne) fapt care produce pe langa poluare ~idisconfort ~i tinand cont de
prevederile DUG nr.18j2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de
loculnte, cu modftcarlle ~i cornpletarlle ulterioare, am propus Asodatlel de proprietari
reallzarea unor lucrari de izolarejanvelopare a imobilului, cu ajutoruI carora sa fie
crescuta efloenta enerqetica, prin reducerea consumului de combustibil solid ~iimediat
dupa introducerea retelei de gaz in comuns sa fie realizata racordarea tuturor
apartamentelor la reteaua de gaz.
Costurile estimate conform devizului general sunt flnantate in proportle de 60%
din alocatn de la bugetul de stat, In limita fondurilor aprobate anual cu aceasta
desttnatle in bugetul Ministerului Dezvoltanl, tucrartlor Publice ~iAdmlntstratlel si/sau
Fonduri Europene ~i40% din fonduri aprobate anual cu aceasta destmatle in bugetul
local at comunei Socodor st/sau din alte surse legal constituite, precum ~i din fondul de
reparatli al asodatlel de proprietari ~i/sau din alte surse legal constituite. Din totalul
devizului general de 386.190,70 lei, suma de 216.363,42 lei de la bugetul de stat,
suma de 97.706,14 lei de la bugetullocal ~i suma de 72.121,14 lei din partea Asoclanet
de proprietari.
Fata de cele aratate mai sus va rog sa aprobatl proiectul de hotarare in forma
prezentata mai sus.
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Nr. inregistrare:

521 din 19 februarie 2021

Referat de specialitate
privind aprobarea Documentatlei de Avizare a Lucrarilor de Interventie ~i a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cre~erea pertormantei
energetice a blocului de locuinte din comuna Socodor nr.331, judetul Arad"
Subsemnatul,

Crlsan Gheorghe, secretar general, prin prezenta rog Consiliul Local

Socodor, sa aprobe proiectul de hotarare privind aprobarea Docurnentatlei

de Avizare a

tucraruor de Interventle sl a indicatorilor tehnico-economici pentru oblecttvul Xresterea
perforrnantel energetice a blocului de loculate din comuna Socodor nr.331, judetul Arad".
Realizarea lucrarllor de lnterventle

are drept scop cresterea performantel

energetice a blocului de loculnte, respectiv reducerea consumurilor

-\

lncalztrea apartamentelor,

energetice pentru

in condltltle asiquraril si mentineril climatului termic interior,

precum ~i ameliorarea aspectului urbanistic al Iocalltatli. Cresterea performantei
energetice a blocului de locuit are drept scop reducerea consumurilor

conventronaie,
alternative

energetice din surse

diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera ~i introducerea

de producere a energiei. Lucrarlle de lnterventle

unor surse

sunt lnvestltll de interes

public local. In localitatea Socodor exista amplasat la numarul 331, blocul de locutnte P+2E, compus
din 6 apartamente, construit in prima perioada a anilor 1980. In imobilul respectiv locuiesc un nurnar
de 6 familii.
Avand In vedere faptul
asigurarea confortului termic se face cu combustibil solid (Iemne)
fapt care produce pe langa poluare ~i disconfort ~i tinand cont de prevederile aUG nr.18/2009 privind
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile ~i completanle ulterioare,
am propus Asoclatlel de proprietari realizarea unor lucrari de izolarejanvelopare a imobilului, cu
ajutorul carora sa fie crescuta eftclenta energetica, prin reducerea consumului de combustibil solid sl
imediat dupa introducerea retelel de gaz in comuna sa fie reauzataracordarea tuturor apartamentelor
la reteaua de gaz.
Costurile estimate conform devizului general sunt finantate in proportie de 60% din alocatii de
la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destlnatle In bugetul Ministerului
Dezvoltartl, tucranlor Publice sl Adrnlnistratlel ~i/sau Fonduri Europene ~i40% din fonduri aprobate
anual cu aceasta desnnane in bugetullocal al comunei Socodor ~i/sau din alte surse legal constituite,
precum ~i din fondul de reparatll al asoclatlel de proprietari ~i/sau din alte surse legal constituite. Din
totalul devizului general de 386.190,70 lei, suma de 216.363,42 lei de la bugetul de stat, suma de
97.706,14 lei de la bugetullocal si suma de 72.121,14 lei din partea Asociatiei de proprietari.
Avand in vedere prevederile art.11 alin.(21) ~i alin.(22) din OUG nr. 18/2009 privind

ca

cresterea perforrnantel

energetice a blocurilor de loculnte, cu rnodiflcartle ~i completarlle

ulterioare ~i prevedertle art.11 alin.(1) din Ordinul nr.163/2009
Normelor metodologice de aplicare a ordonantet
privind cresterea performantel

cornpletarile

pentru aprobarea

de urgenta a Guvernului nr. 18/2009

energetice a blocurilor de loculnte, cu modlflcartle

ulterioare propun aprobarea pr'
O~\{\N

sl
tului de hotarare in forma prezentata,

....",,,, S(leo

~"
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Comisia pentru programe de dezvoltare economlco-eoctala, buget-finante,
administrarea domeniului public ~i privat al comunei , agricultura, gospodarie
comunala, protectia mediului, servicii ~i cornert
AVIZUL
Nr. 27 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr. 519/19.02.2021 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a
Lucrarllor de Interventie
, si
, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
"Cre~terea performantei energetice a blocului de loculnte din comuna Socodor
nr.331,judetut Arad"
Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea
a Lucrarilor de lnterventie ?i a indicatorilor tehnico-economici

Documentatiei de Avizare

pentru obiectivul .Cresterea

performantei energetice a blocului de locuinte din comuna Socodor nr.331 , judetul Arad",
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodificarile si cornpletarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ?i
functionare a consiliului local,

Comisia pentru programe de dezvoltare

economlco-sociala,

buqet-finante,

administrarea domeniului public §i privat al comunei , aqricultura, gospodarie comunala,
protectia mediului, servicii §i cornert, nr.1 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta
urmatorul aviz:

Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefa'lOrabii
519/19.02.2021 privind aprobarea
a lndlcatorllor tehnico-economici

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

Docurnentatiei de Avizare a Lucrarilor de lnterventie ?i

pentru obiectivul .Cresterea performantei energetice a

blocului de loculnte din comuna Socodor nr.331 , judetul Arad", cu ...-...lfara

amendamente.
Art. 2. - Amendamentele si observatiile mernbrilor comisiei se regasesc In anexa care
face parte inteqranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se cornunlca prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Soco~or.

\

CONSILIULLOCALSOCODOR
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Comisia

pentru invatamant,

Sanatate, cultura, protectia
de agrement

soclala, activititi

sportive

~i

AVIZUL
Nr. 27 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr. 519/19.02.2021 privind aprobarea Documentatlei de Avizare a
Lucrarllor de lnterventle
a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul
"Cre!1terea performantel energetice a blocului de locuinte din com una Socodor
nr.331, judetul Arad"

,i

Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea
a Lucrarilor de lnterventie ~i a indicatorilor tehnico-economici
/.,....-..

Docurnentatiei de Avizare

pentru obiectivul .Cresterea

-.

perforrnantei energetice a blocului de locuinte din comuna Socodor nr.331, judetut Arad",
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu moditlcarlle si cornpletarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~i
functionare a consiliului local,

Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectia sociala, activitati sportive ~i
de agrement, nr.2 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta urmatorul aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefa\<orabil
519/19.02.2021 privind aprobarea
a indicatorilor tehnico-economici

proiectul de hotarare a consiliuhn local nr.

Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de lnterventie ~i
pentru obiectivul "Cre~terea performantei energetice a

blocului de locuinte din comuna Socodor nr.331, judetul Arad", cu ...-.. .Ifara
amendamente.
Art. 2. - Amendamentele

si observatiile membrilor comisiei se reqasesc In anexa care

face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazul la prezentul aviz.
Art. 3. - Prezentul aviz se cornunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,. com una Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +4 0257358112;
e-mail: socodor@gmail.com,primaria@$ocodor.ro;
Web: www.socodor.ro

Comisia

pentru

admlnlstratie publica locale, juridica, apararea ordinii ~i lini~tii
publice, a drepturilor cetatenllor

AVIZUL
Nr. 27 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L nr. 519/19.02.2021. privind aprobarea Documentaftel de Avizare a
Lucrarllcr de lnterventle ~i a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul
uCre~terea performantel energetice a blocului de locuinte din com una Socodor
nr.331, jude1ul Arad"
Avand in vedere Proiectul de hotarare privind aprobarea
a Lucrartlor de lnterventie ?i a indicatorilor tehnico-economici

Documentatlei de Avizare

pentru obiectivul .Cresterea

perforrnantei energetice a blocului de locuinte din comuna Socodor nr.331, judetul Arad",
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenla a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu moditlcarile si completarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ?i
functionare
a consiliului local,
,

Comisia pentru admtnistratie publica locala, juridlca, apararea ordinii ?i lini?tii
publice, a drepturilor cetatenilor, nr.3 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta
urrnatorul aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefalJ()rabil
519/19.02.2021

privind aprobarea

a indicatorilor tehnico-economici

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de lnterventie ~i

pentru obiectivul .Oresterea performantei energetice a

blocului de loculate din comuna Socodor nr.331 , judetul Arad", cu ...-.. .lfara
amendamente.
Art. 2. - Amendamentele

si observatiile membrilor comisiei se reqasesc In anexa care

face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.
Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 31 7305,jude/u/ Arad, Tel.: +40257358 JOO;
Fax. +4 0257358 112; e-mail: socodonipgmail.com, primaria@Socodor.ro;
Web: www.socodor.ro
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HOTARAREANr.29
din 26 februarie 2021
privind transmiterea in folosin!ii gratuiti catre Agentia Nationala pentru Loculnte (ANL)
a terenului destinat programului "Construire locuinte pentru tineri in vederea inchirierii"
in suprafata de 3.540 m, situat in localitatea Soc odor nr.66, inscris in CF.304305
Socodor, nr. topografic 304305
Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad, elF 3519330, intrunit
iN ~EDINT.l ORDINARl LA DATA DE 26 februarie 2021
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare,
inregistrat cu nr.523j19.02.2021;
- raportul compartlmentului de specialitate nr. 524/19.02.2021;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
- adresa 3652 din 19 februarie 2021 erntsa de Agentia Natlonala pentru Loculnte, prin care se
sollclta completarea docurnentatle care insoteste studiul de fezabilitate;
- prevederile art.3, alin.(l) din Legea nr.1S2/1998 privind infllntarea ANL, republicata, cu
modlflcarlle ~i completarlle ulterioare;
- prevederile art.2, alin.(l) din HG nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor LegH nr.1S2/1998 privind infiintarea Agentiei
Natlonale pentru tocuinte, cu moditlcanle ~icornpletarile ulterioare;
- prevederHe art.129, alin.2, lit. d), alin.(7), lit. e) ~i alin.(8) lit. b) din O.U.G. nr.S7/2019
privind Codul administrativ, cu modlflcarlle ~icompletarile ulterioare;
votul exprimat de catre cei 10 consilieri prezentl la ~edinta, din eei 11 in functle, din
care totl cei 10 consilieri au votat "pentru".
In temeiul art.139 alin.(3) lit. g) ~iart.196 alin.(l) lit.a) din ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.S7/2019 privind Codul administrativ,

HOTARA$TE:
Art.1: Se aproba transmiterea in foloslnta gratuita catre Aqentla Nationala pentru Loculnte
(ANL) a terenului destinat programului "Construire loculnte pentru tineri in vederea
inchirierii" in suprafata de 3.540 m, situat in localitatea Socodor nr.66, inserts in CF.30430S
Socodor, nr. topografic 30430S, aflat in proprietatea privata a comunei Socodor, pe perioada
realizarii investltlel.
Art.2: Predarea-primirea terenului prevazut la art.l se va face pe baza de proces-verbal de
predare primire, intre Comuna Socodor ~iAgentia Natlonala pentru tocumte,
Art.3: Comuna Socodor va realiza, prin alocarea de sume de la bugetul local, utilitatile ~j
dotarlle tehnico-edilitare aferente pentru asigurarea conditlllor de locuit, pe terenul in
1

!2.87

suprefata de 3.540 m, situ at In localitatea Socodor nr.66, inscris in CF.304305 Socodor, nr.
topografic 304305, aflat in proprietatea privata a comunei Socodor, teren pe care se vor
construi locumtele pentru tineri destinate inchirierii.
Art.4: Se mandateaza Primarul comunei Socodor, domnul Jura loan Dimitrie pentru incheierea
?i semnarea contractului privind transmiterea terenului in folosinta gratuita ?i a procesului
verbal de predare-primire a terenului prevazut la art.1, care se vor incheia intre Comuna
Socodor !?iAgentia Nationala pentru Loculnte.
Art.S:Prezenta hotarare se cornunlca prin intermediul secretarului Comunei Socodor, in
termenul prevazut de lege, Primarului comunei Socodor, Compartimentului urbanism, Agentiei
Nationale pentru toculnte (ANL) ~i se duce la cuno~inta publica prin aflsare la sediul
primartet ~i pe pagina de internet www.socodor.ro ~i se comunica cu Instltutla PrefectuluiJudetul Arad, Serviciul Juridic ~i Contencios Administrativ.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
C SIllER
S OVIDIU

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERJOARE ADOPTARIJ HOT ARARil CONSILIULUI LOCAL NR. 28/26.02.2021.'
Nr.
crt.

Operatiuni efectuate

Data ZZJLU AN

1

0

2

1

Adoptarea hotararii') s-a flieut cu majorilate

o simpla X absolulli

2

Comunicarea catre primar')
Comun icarea catre prefectul judetu lui)

26/02/2021

3
4

Aducerea la cunostinta publ iea4)+s)

09/03/2021

5

Comunicarea, numai in cazul celei eu caracter individual'j+")

.. .1.. .1............

6

Hotararea devine obligatorie") sau produce efecte juridice"), dupa caz

.. .1...1............

0

calificara'

26/02/2021
09/03/2021

Semnatura persoanei
respo~ectueze
roc

(8
,,',
~

.

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr . 1112019 privind Codul adrninistrativ, ell modificarile si completarile ulterioare:
1) Art. 139 alin. (I): "In exercitarea atributiilor ce ii revin, eonsiliulloeal adopta hotarar], cu majoritatc absolute sau simpla, dupa eaz.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (I), hotararile privind dobandirea sau tnstrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor irnobile se adopta de
consiliullocal Cll majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in funcjie."
2) Art. 197 alin. (2): .Hotararile consiliului local se comunica primarului."
l) An. 197 alin. (I), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefcctului in cel mult 10 zile lucratoare de la
data adoptarii HCL.
4) An. 197 alin. (4); .. Hotararile C.L.Socodor se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al cornunei."
5) Art. 199 alin. (I); "Comunicarea hotararilor C.L.Socodor eu caracter individual catre persoanele carora Ii se adreseaza se face in eel mull 5 zile de la data
cornunicarii oficiale catre prefect."
6) Art. 198 alin. (I): .Hotararile C.L. Socodor cu caracter normativ devin obligatorii de Ja data aducerii lor la cunostinta publica."
7) An. 199 alin. (2): ..Hotararile C.L.Socodor cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora Ii se adreseaza."
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AGENTIA NATIONAL·\
I

,

DIRECTIA CONSTRUCTII LOCUINTE
Bd. Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3
Bucuresti, 030828

PENTRU LOCUINTE
,

T +40(21) 307.67.19
F +40(21) 320.61.10
www.anl.ro

AGENTIA
NATIONALA
PENTRU
LOCUINTE
PlEGiSTRATURA'

PRIMA-RIA COMUNEI SOCODOR
JUDETUL ARAD

1 9 FEB 2021

DOMNULUI PRIMAR JOAN DIMITRIE JURA
INT~
18;;IRE

Nr

(7(:52-

.

Stitnate domnule,
Referitor:

realizare

locuinte pentru tineri, destinate

Cu privire la adresa durnneavoastra nr. 480/17.02.2021,

tnchirierii

lnregistrata

la ANLcu nr. 3652118.02.2021, va

precizam urrnatoarele:

Pentru derularea investitiilor prin programul de constructit
vedere aplicarea prevederilor:
- Legii nr. 15211998 privind 'infiintarea ANL, republicata,

locuinte, destinate

inchtrierii,

se au In

cu modi fica rile ~i cornptetarile ulterioare,

- HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 'in aplicare a prevederilor
Legii nr. 152/1998 privind 'inffintarea Agenttet Nationale pentru l.ocuinte, cu modificarile ~i
completartle ulterioare.
Tn concordanta cu prevederile legale In vigoare, va precizarn ca docurnentatia
faza de studiu de fezabilitate, trebuie insotits de urmatoarele documente:

tehnico-economica,

La

1.
Contractul de transmitere a terenului, pe care se va realize investitia, 'in tolosinta gratuita a
Agentiei Nationale pentru Locuinte pe durata executiei investitiei - 2 exemplare In original.
2.
Hotararea de transmitere a terenului, cu respectarea prevederilor legale 'in vigoare, in
folosinta gratuita a Agentiei Na~ionale pentru Locuinte pe durata executiei investittet, pentru
construirea de locuinte pentru tineri, destinate lnchirierii, cu asigurarea din bugetul propriu a
costului executiei uttlitatilor aferente constructiilor, precum ~i a sisternatizjirii amplasamentului (apa,
canalizare, energie electrlca, gaze, telefonie, cai de acces, alei pietonale, spatti verzi, etc) - 2
exemplare In copie.
Conform art. 3 alin. (3) din Legea nr. 15211998 privind 'inftintarea ANL, republicata, cu rnodificanle ~i
completarile ulterioare, pe terenurile transmise in folosinta gratuita a ANL, utilitatile ~i dotarile
tehnico-edilitare
pana la limita extertoara a perimetru'lui destin at constructiilor se reattzeaza prin
objective de investitii promovate de consiliile locale, anterior initierii de catre ANL a procedurii de
promovare a investltiilor 'in constructia de locuinte. Tinand cont de aceste prevederi legislative va
rugam sa prezentati dovada existentei utilitatilor ~i dotsrilor tehnico-edilitare
pana la timita
exterioara a perimetrului destinat constructtei (plan de situatie vizat de furnizorii de utilitati).
Terenul destinat
3.

realizarii investitiet

trebuie

Propuneri unitati locative - 2 exemplare

sa fie In proprietatea
In original.

privata a Comunei Socodor.

4.
copie.

Extras de carte funciara,

emis cu cel mutt 30 zile inaintea

5.
Plan de amplasament ~i delimitare a irnobilului,
Publicitate lrnobtltara - 2 exemplare In copie.

vizat

6.
Tncheiere privind intabularea dreptului de proprietate
Cadastru ~i Publicitate Imobiliara - 2 exemplare in copie.

predarti la ANL - 2 exemplars
de catre

a terenului

Oficiul

In

de Cadastru ~i

emis de catre

Oficiul de

7.

Certificat de Urbanism (emis in scopul etaborarf docurnentatiet pentru autorizarea executarii
de constructf
privind "Constructia
de tocuinte pentru tineri, destinate lnchirierii,
______
, regim de inaltime
~i __
u.l. "), eliberat 1n baza unui Plan Urbanistic
Zonal aprobat cu respectarea prevederilor legale.

lucrarilor

8.

Nota de fundamentare

privind

necesitatea

~i oportunitatea

investtttet,

'in care sa prectzati

nurnarul de soticttan pentru astfel de locuinte.
9.
Nota conceptuala
intocrnita conform prevederilor H.G nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare ~i continutul-cadru
al docurnentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor 1proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice, cu modi fica rile ~i cornpletarile ulterioare.
Referitor la documentatia tehnico-econornica transmisa prin adresa nr. 169121.01.2021, inregistrata la
ANL cu nr. 1620/26.01.2021 (anexat, va transmitem exemplarul durnneavoastra), va precizarn ca
aceasta necesita actualizarea docurnentatiei conform Caietului de sarcini pentru elaborarea studiului
geotehnic, astfel cum este prezentat in anexa. Studiul geotehnic se elaboreaza 0 singura data, la faza
de studiu de fezabilitate.
Orice alte studii de detaliu, ulterioare, se elaboreaza doar in condittile
stabilite
prin Normativul
NP 074/2014 - Normativ privind documentatiite
geotehnice pentru

constructf .

ca

De asemenea, se constata
suprafata de teren anatizata in studiul de fezabilitate este de 3.540 mp,
insa in evidentele ANL se regaseste 0 suprafata de 3.784 mp destinate reatizarti de locuinte pentru
ttneri, destinate lnchirierii. Va rugarn sa clarificati acest aspect ~i sa ne cornuntcati datele corecte de
identificare ale amplasamentului.

Totodata,

ca

va precizarn
includerea la finantare a obiectivelor
de investitti se realizeaza cu
respectarea prevederilor Anexei nr. 2 la HG nr. 96212001 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 15211998 privind infiintarea Agentiei Nationale
pentru Locuinte, cu modificarite ~i cornpletarile ulterioare. lerarhizarea obiectivelor de investitii se
face in ordinea descrescatoare a punctajului, sumele necesare pentru finantarea obiectivelor de
investitf fiind alocate in limita fondurilor bugetare aprobate anual de la bugetul de stat pentru
programul de ccnstructf locuinte pentru tineri, destinate inchirierii,
cu prioritate pentru finalizarea
lucrarilor de constructit-montaj lncepute in anii anteriori.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL,
\'
ADRIAN CHITqCU-

t ,~

,

,/(/
./

COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/uIArad,
Fax. +40257358 1]2; e-mail: socodOl@gmail.com, primaria@Socodor.ro;

Tel.: +4 0257358100;
Web: www.socodor.ro

Nr.S22/19.01.2021
....

"

PROIECT DE HOTARARE
privind transmiterea in folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru Loculnte
(ANL)a terenului destinat programului "Construire loculnte pentru tineri in vederea
inchirierii" in suprafata de 3.540 m, situat in localitatea Socodor nr.66, inscris in
CF.304305 Socodor, nr. topografic 304305
Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad, elF 3519330, intrunit
iN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 februarie 2021
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare,
inregistrat cu nr.523/19.02.2021;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 524/19.02.2021;
- adresa 3652 din 19 februarie 2021 ernlsa de Agentia Nationala pentru Loculnte, prin care se
solldta completarea docurnentatle care insoteste studiul de fezabilitate;
- prevederile art.3, alin.(1) din Legea nr.152/1998 privind infltntarea ANL, republlcata, cu
modlftcartle ~i cornpletartle ulterioare;
- prevederile art.2, alin.(1) din HG nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei
Natlonale pentru toculnte, cu modifidirile sl completarile ulterioare;
- prevederile art.129, alin.2, lit. d), alin.(7), lit. e) ~i alin.(8) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu rnodlflcartle ~i cornpletartle ulterioare;
In temeiul art.139 alin.(3) lit. g) ~i art.196 alin.(1) lit.a) din ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
v

v

HOTARASTE:
Art.1: Se aproba transmiterea in foloslnta gratuita catre Aqentla Natlonala pentru Loculnte
(ANL) a terenului destinat programului "Construire locutnte pentru tineri in vederea
inchirierii" in supratata de 3.540 m, situat in localitatea Socodor nr.66, inscris in CF.304305
Socodor, nr. topografic 304305, afiat in proprietatea privata a comunei Socodor, pe perioada
reallzaril lnvestttlet.
Art.2: Predarea-primirea terenului prevazut la art.l se va face pe baza de proces-verbal de
predare primire, intre Comuna Socodor ~i Agentia Nationala pentru Loculnte,
Art.3: Comuna Socodor va realiza, prin alocarea de sume de la bugetul local, utilitatile ~i
dotanle tehnico-edilitare aferente pentru asigurarea condltlilor de locuit, pe terenul in
suprafata de 3.540 m, situat in localitatea Socodor nr.66, inscris in CF.304305 Socodor, nr.
topografic 304305, atlat in proprietatea privata a comunei Socodor, teren pe care se vor
construi loculntele pentru tineri destinate inchirierii.
Art.4: Se rnandateaza Primarul comunei Socodor, domnul Jura loan Dimitrie pentru
incheierea ~i semnarea contractului privind transmiterea terenului in folosinta gratuita ~i a
1

procesului verbal de predare-primire a terenului prevazut la art.1, care se vor inchela intre
Comuna Socodor sl Aqentla Nationala pentru Loculnte.
Art.5:Prezenta hotarare se cornunlca prin intermediul secretarului Comunei Socodor, in
termenul prevazut de lege, Primarului comunei Socodor, CompartimentuJui urbanism, Agentiei
Nationale pentru toculnte (ANL) ~i se duce la cuno~tinta publica prin ansare la sediul
prlmartel ~i pe pagina de internet www.socodor.ro ~i se cornunlca cu tnsntuna Prefectului Judetul Arad, Serviciul Juridic ~iContencios Administrativ.

.L

SECRETAR

2

COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Po~tal: 317305,jude/u/ Arad, Tel.: +4 0257358100,.
Fax. +4 0257358 112; e-mail: socodOl@gmaii.com, primaria@socodor.ro;
Web: www.socodor.ro

Nr. inregistrare: 523 din 09.03.2021

Referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor
privind transmiterea in folosin~ gratuiti citre Agentia Nationali pentru tocuinte
(ANL) a terenului destinat programului "Construire locuinte pentru tineri in
vederea inchirierii" in suprafati de 3.540 m, situat in localitatea Socodor nr.66,
inscris in CF.304305 Socodor, nr. topografic 304305

Subsemnatul Jura loan Dimitrie primar al Comunei Socodor, prezint referatul de
aprobare a transmiterii in foloslnta gratuita catre Agentia Nationala pentru Loculnte (ANL) a
terenului destinat programului "Construire locuinte pentru tineri in vederea inchirierii" in
suprafata de 3.540 m, situat in localitatea Socodor nr.66, inscris in CF.304305 Socodor, nr.
topografic 304305.
Comuna Socodor a depus Studiul de Fezabilitate pentru construirea unui bloc de
loculnte in comuna Socodor la Agentia Nationala pentru Loculate in cursul lunii ianuarie 2021.
Urmare la examinarea documentatlel transmise la ANL, prin notificarea nr.3652/
19.02.2021 se solicita transmiterea unor documente necesare derularil lnvestttiel, respectiv
contractu I de folosinta gratuita a terenului, HCL Socodor de transmitere a terenului catre ANL,
propunerea de unitati locative, extras CF cu incheiere de la OCPI, Nota de fundamentare a
lnvestltlei ~i Tema de proiectare.
Fata de cele de mai sus s-a initiat Proiectul de hotarare privind transmiterea in
folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru Loculnte (ANL) a terenului destinat
programului .Construlre loculnte pentru tineri in vederea inchirierii" in supratata de 3.540 m,
situat in localitatea Socodor nr.66, inscris in CF.304305 Socodor, nr. topografic 304305

.

COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude(u/ Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358112,'
e-mail: SocodOl@gmai/.col1l, primaria@socodor.ro;
Web: www.socodor.ro

Nr. inregistrare: 524 din 19.02.2021

Referatul compartimentului

de specialitate

privind transmiterea in foloslnta gratuita catre Agentia Nationala pentru tocutnte (ANL) a terenului
destinat programului "Construire loculnte pentru tineri In vederea Inchirierii" In suprafata de 3.540
m, situat in localitatea Socodor nr.66, inserts In CF.304305 Socodor, nr. topografic 304305

Subsemnatul Crisan Gheorghe, secretar at Comunei Socodor prezint referatul de
specialitate pentru aprobarea privind transmiterea in foloslnta gratuita catre Agentia
Nationala pentru l.ocuinte (ANL) a terenului destinat programului "Construire locuinte
pentru tineri in vederea inchirierii" in suprafata de 3.540 m, situat in locatitatea Socodor
nr.66, inscris in CF.304305 Socodor, nr. topografic 304305 .
Avand in vedere ca, in comuna Socodor tinerii locuiesc in general impreuna cu
parintii, neavand posibilitatea achizitionarll unui imobil datorita veniturilor red use pe de 0
parte ~i a pretului substantial al locuintelor pe de alta parte, am propus construirea unui
bloc de locuinte, destinat inchirierii de catre tinerii din comuna Socodor, cu finantare
de la
,
bugetul de stat prin ANL ~i de la bugetul local al comunei Socodor.
Astfel, a fost intocmit Studiul de fezabilitate ~i Impreuna cu documentele anexa au
fost transmise in cursullunii ianuarie 2021 la ANL, pentru evaluare ~i cuprinderea
obiectivului de investltie in bugetul aferent anului 2021.
Urmare la examinarea documentattel transmise la ANL, prin notificarea nr.3652!
19.02.2021 se solicita transmiterea unor documente necesare derularli investinel,
respectiv contractul de folosinta gratuita a terenului, HCL Socodor de transmitere a
terenului catre ANL, propunerea de unltati locative, extras CF cu incheiere de la OCPI,
Nota de fundamentare a lnvestltlei ~i Tema de proiectare.
Fata de cele aratate mai sus, va rugam sa aprobati proiectul de hotarare initiat in
acest sens.

CONSILIULLOCALSOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, IIr.1, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358 112; e-mail: socodor@gmail.com,primarUz@Socodor.ro;
Web: www.socodor.ro

Comisia pentru programe de dezvoltare economlco-sociala,
buget-finante,
administrarea domeniului public §i privat al comunei , agricultura, gospodarie
ccmunala, protectia mediului, servicii §i comert
AVIZUL
Nr. 28 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr.522/19.02.2021 privind transmiterea in folosinta
Nationala pentru Locuinte (ANl)a terenului destinat programului
pentru tineri in vederea Inchlrleril" in suprafata de 3.540 m, situat
nr.66, inscris in CF.304305 Socodor, nr. topografic

gratuiti catre Agentia
"Construire Ioculnte
in localitatea Socodor
304305

Avand in vedere Proiectul de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre
Agentia Nationala pentru t.ocuinte (ANL) a terenului destinat programului .Construire
locuinte pentru tineri in vederea inchirierii" in suprafata de 3.540 m, situat In localitatea
Socodor nr.66, lnscns In CF.304305 Socodor, nr. topografic 304305,
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului or. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si cornpletarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~i
functionare
a consiliului local,
,
Comisia pentru programe de dezvoltare

econornlco-sociala,

buqet-finante,

administrarea domeniului public ~i privat al comunei , agricultura, gospodarie cornunala.
protectia mediului, servicii ~i cornert, nr.1 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta
urrnatorul aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

522/19.02.2021 privind transmiterea in folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru
Loculnte (ANL) a terenului destinat programului .Construire locuinte pentru tineri in
vederea Inchirierii" In suprafata de 3.540 m, situat in localitatea Socodor nr.66, tnscrls in
CF.304305 Socodor, nr. topografic 304305, cu ...- ...Ifara amendamente.
Art. 2. - Amendamentele

si observanlle membrilor comisiei se regasesc in anexa care

face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, In termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Soc

Presedintele Comisiei : Unc Dimitrie--:;_='4-''f-t;f-1'r;:1'''----t--at<:___:__,.,....... .....

Secretarul Comisiei: Hanza Remus Ovidiu ----~~~~-+~

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358 100;
Fax. +40257358112;
e-mail: socodot@gmail.com,primaria@Socodor.ro;
Web: www.socodor.ro

Comisia pentru invapmant,

sanatate, cultura, protectia
de agrement

soclala, activitati

sportive

~i

AVIZUL
Nr. 28 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr.522/19.02.2021 privind transmiterea in folosinta gratuita catre
Agentia Nationala pentru Loculnte (ANL)a terenului destinat programului
"Construire loculnte pentru tineri in vederea inchirierii" in suprafata de 3.540 m,
situat in localitatea Socodor nr.66, Inserts in CF.304305 Socodor, nr. topografic
304305
Avand In vedere Proiectul de hotarare privind transmiterea In foloslnta gratuita catre
Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) a terenului destinat programului .Construire
locuinte pentru tineri In vederea lnchirierii" In suprafata de 3.540 m, situat In localitatea
Socodor nr.66, lnscris in CF.304305 Socodor, nr, topografic 304305,
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenla a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodificarile si cornpletarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si
functionare a conslliului local,

Comisia pentru lnvatamant, sanatate, cultura, protectia sociala, activitati sportive ~i
de agrement, nr.2 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta urrnatorul aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

522/19.02.2021 privind transmiterea in folosinta gratuita catre Agen1ia Nationala pentru
Loculnte (ANL) a terenului destinat programului .Construlre locuinte pentru tineri in
vederea inchirierii" in suprafata de 3.540 m, situat in localitatea Socodor nr.66, inscris In
CF.304305 Socodor, nr. topografic 304305, cu ...-...Ifara amendamente.
Art. 2. - Amendamentele

si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care

face parte integranta din prezentul avlz - nu este cazulla prezentul aviz.
Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,. com una Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +4 0257358112;
e-mail: socodOl@gmail.com, primarw@Socodor.ro;
Web: www.socodor.ro

Comisia

pentru

adrninistratie

publica locala, juridica,

apararea ordinii

publice, a drepturilor cetatenilor

,i

lini,tii

AVIZUL
Nr. 28 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr.522/19.02.2021 privind transmiterea in folosinta gratuita catre
Agentia Nationala pentru Loculnte (ANL)a terenului destioat programului
"Construire loculnte peotru tineri in vederea iochirierii" in auprafata de 3.540 m,
situ at in localitatea Socodor or.66, inscris in CF.304305 Socodor, nr. topografic
304305
Avand In vedere Proiectul de hotarare privind transmiterea In folosinta gratuita catre
Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) a terenului destinat programului .Construlre
locuinte pentru tineri In vederea inchirierii" in supratata de 3.540 m, situat in localitatea
Socodor nr.66, inscris in CF.304305 Socodor, nr. topografic 304305,
In temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~i
functionare a consiliului local,

Comisia pentru admlnlstratie publica locala, juridica, apararea ordinii ~i lini~tii
publice, a drepturilor cetatenilor, nr.3 din cadrul Consihulul Local Socodor, adopts
urrnatorul aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

522/19.02.2021 privind transmiterea in fclosinta gratuita catre Aqentia Nationala pentru
Loculnte (ANL) a terenului destinat programului .Construire locuinte pentru tineri Tn
vederea inchirierii" in supratata de 3.540 rn, situat in localitatea Socodor nr.66, inscris In
CF.304305 Socodor, nr. topografic 304305, cu ...- ...Ifara amendamente.
Art. 2. - Amendamentele

si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care

face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.
Art. 3. - Prezentul aviz se cornunica prin grija secretarului comisiei, In termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.

Secretarul Comisiei: Nadaban Stelian Tra

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 35]9330; comuna Socodor, IIr.], Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358 112; e-mail: socodor@gmail.com, primaria@Socodor.ro;
Web: www.socodor.ro
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HOTARAREA Nr.30
din 26 februarie 2021
privind rezilierea contractului de inchiriere incheiat intre Comuna Socodor $i SC Ac
de COjoc Atelier SRL
Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad, CIF 3519330, intrunit
IN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 februarie 2021
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare, inregistrat cu
nr.527/19.02.2021;
- raportul compartimentului
C~\

-

de specialitate nr. 528/19.02.2021;

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

- cererea prirnita de la SC Ac de Cojoc Atelier SRL, inregistrata la primarla Socodor cu nr.474/
17.02.2021;

- prevederfle art.9 din contractu I de lnchlrlere 3560/28.12.2018,

incheiat intre Comuna Socodor ~i SC

Ac de Cojoc Atelier SRL;
- prevederile art. 129, alin.(2) lit. c) ~i art.327 din ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ;
de catre cei 10 consilieri prezenn la ~edinta, din cei 11 in functie, din care toti

Votul exprimat
cei

10 consilieri au votat "pentru".
In temeiul art.139 alin.(3) lit. g) ~i art.196

Guvernului nr.57/2019

alin.(l)

lit.a) din Ordonanta de Urgenta a

privind Codul administrativ,

HOTARA~TE:

Art.l.(l) Se aproba incetarea inainte de termen, prin acordul partilor, a contractului de inchiriere nr.
3560/28.12.2018,

incheiat intre Comuna Socodor ~i SC Ac de Cojoc Atelier SRL.

(2) Contractul de inchiriere prevazut la alin.(l) inceteaza cu data de 01 martie 2021.
Art.2.Titularul

contractului de inchiriere are obtlqatla de a achita debitele pentru imobilul prevazut la

art.t, datorate pana la incetarea contractului de inchiriere, respectiv pana la data de 01 martie 2021 ~i
de a preda locatorului spatlul, liber de orlce sarcini, prin proces verbal de predare-primire,

in termen de

5 zile lucratoare de la incetarea contractului.
Art.3:Prezenta

hotarare

se cornunlca prin intermediul

secretarului

prevazut de lege, Primarului comunei Socodor, Compartimentului
Ac de Cojoc Atelier SRL, se duce la cuno~tinta publica
internet

www.socodor.ro

§i se cornunlca cu Institutia

Comunei Socodor, in termenul

financiar-contabil,

impozite ~i taxe, SC

prin afisere la sediul primariei ~i pe pagina de
Prefectului-Judetul

Arad, Serviclul Juridic ~i

Contencios Administrativ.

SE,CRETAR GENERAL,
CRI$A
ORGHE

E SEDINTA,
US OVIDIU

1
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Data ZZJLUAN

Semnatura persoanei
responsabile sa efectueze

din Ordonanta de urgenta a Guvernului or. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:
139 alin. (I): "In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, eu majoritate absoluta sau simpla, dupA eaz.
exceptie de la prevederile alin. (I), hotararile privind dobandirea sau instrainarca dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de
liullocal eu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie."
Art. 197 alin. (2): "Hotararile consiliului local se comunica primarului."
Art. 197 alin. (I), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in eel mull 10 zile lucratoare de la
adoptarii HCL.
Art. 197 alin, (4): .Hotararile C.L.Socod{)r se aduc la cunostinta publica si se eomunica, in conditiile legii, prin grija sccretarului general al comunei."
Art. 199 alin. (I): .Comunicarea hotararilor C.L.Soeodor cu caracter individual catre persoanele carora Ii se adreseaza se faee in eel mult 5 zile de la data
icarii ofieiale carre prefect."
Art. 198 alin, (I): .Hotararile C.L. Socodor eu earaeter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica."
Art. 199 alin.
C.L.Socodor cu caracter individual
efecte uridice de la data comunicarii catre
carora li se adreseaza."

2
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Subsemnata ARDELEAN MIHAELA - ANGELA} In calitate de reprezentant
legal al SC AC DE COJOC ATELIER SRL, CUI: 41032336, cu sediulln sat Socodor,
nr. 1, Com. Socodor, Judet Arad, CP: 317305, prin prezenta va solicit rezilierea
contractului de Inchiriere inchaiat intre societatea mai sus mentionata ~i
Prima ria Socodor, pentru spatiul situat In localitatea Socodr, nr. 1, In suprafata
utila totala de 48,73 mp, incepand cu data de 1 martie 2021.

SC AC DE COJOC ATELIER SRL
ELA - ANGELA

co

U'NA SOCODOR

Cod Fiscal: 3519330; comunasocodor,
FO)l.+4 0257 358111;

nr.J., Cod PO$tal: 317305, juaetu! Arad, ret.: +4 0157 358100;

e-mail: socodor@qmaii.com.primaria@socodor.ro;

Web: www.socodor.ro

I. PARTILE CONTRACTANTE
COMUNA SOCODOR, cu sediul administrativ in localitatea Socodor nr.Ljudetul Arad, cod
fiscal 3519330, cont R022TREZ02221A300530xxxx
deschis la Trezoreria Orasului Chisineu
Cris, reprezentata prin primar JURA lOAN DIMITRIE, in calitate de LOCATOR,

~i
AC DE COJOC ATELIER SRL cu sediul in Arad, inregistrata)a
Oficiul Registrului Comertului
Arad, reprezentata de ARDELEAN MIHAELA ANGELA cu functia de administrator, domiciliat
in Mun. Arad, Jud.Arad tel-, c.I. seria AR nr. 871188, in calitate de LOCAT AR, au incheiat de
comun aeord prezentul contract de inchiriere.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.I. Locatorul inchiriaza, iar locatarul ia in ehirie spatiul aflat in domeniul privat al Comunei
Socodor, situat in localitatea Socodor nr. 1, in suprafata totala utila de 48,73 mp, din care: hol in
suprafata de 11,87 mp, spatiu nr.l in suprafata de 22,67 mp ~i spatiul nr.2 in suprafata de 14,19
mp.
1.1. Destinatia spatiului inchiriat este desfasurarea unei activitati economice.
1.2. Predarea - primirea spatiului se va face pe baza de proces-verbal incheiat intre partile
contractante,
parte integranta a prezentului contract.

III. DURA TA DE INCIDRIERE

"-",

Art.2. Contractul de inchiriere este consimtit ~i acceptat pe 0 durata de 12 (doisprezecezece) ani
incepand din data de 15.01.2019.
2.1. Contractu1 de inchiriere poate fi reinnoit prin act aditional semnat de ambele parti.
2.2. Intentia de reinnoire a contractului de inchiriere se va notifica in scris eu eel putin 60 zile
inainte de expirarea duratei de inchiriere.

IV. CHIRIA
Art. 3. Prezentul contract este consimtit ~i acceptat in schimbul platii unei chirii lunare de 35
euro/lunaf euro calculat la cursul BNR afisat in ultima zi a anuluiprecedent efectuarii platii), pe care
locatarul se obliga sa 0 plateasca locatorului.
3.1. In caz de neplata a chiriei la scadenta, incasarea ei se va face conform scadentarului la care se
percep dobanzi ~j penalitati conform prevederilor legale.

V. DREPTURILE ~I OBLIGATHLE PARTILOR
Art. 5. Drepturile ~i obligatiile locatorului
5.1. Drepturile locaterului
5.1.1. Sa incaseze lunar chiria aferenta spatiului, 'in termen de 15 zile de la data erniterii facturii.
5.1.2. Locatorul sau reprezentantul sau va putea, eu anuntarea in prealabil in term en de 5 zile, sa
verifice periodic respectarea de catre locatar a obligatiilor contractuale inclusiv modul de
mtrebuintare a spatiului destinat desfasurarii de activitati medicale.

5.2. ObligatiiJe locatorulul
1

5.2.1. Se oblige sa puna la dispozitia locatarului spatiul inchiriat, conform unui proces verbal de
predare primire semnat de ambele parti eel tarziu pana la data de 15.01.2019 . Procesul verbal de
predare - primire se constituie Anexa la prezentul contract.
5.2.2. Sa asigure pe perioada derularii contractului folosirea netulburata a spatiului destinat
desfasurarii de activitati economice .

Art.6. Drepturile ~i obligatiile locatarului
6.1. Drepturile locatarului
6. I .I.Sa foloseasca spatiul inchiriat ca un bun proprietar ~inumai potrivit destinatiei prevazute ill
contract.
6.1.2. Locatarul are dreptul sa monteze prme, embleme sau alte mijloace de publicitate proprii pe
spatiul inchiriat, cu conditia obtinerii in prealabil a acordului seris din partea locatorului.
6.1.3. Locatarul este de acord sa permits accesullocatorului
in spatiul inchiriat, cu anuntarea in
prealabil in tennen de 5 zile, in scopul verificarii modului privind respectarea obligatiilor
contractuale inclusiv modul de intrebuintare a spatiului destinat desfasurarii de activitati econornice.

6.2. Obligatiile locatarului
6.2.1. Se obliga sa preia spatiul inchiriat, conform unui proces verbal de predare-priroire semnat de
ambele parti eel tarziu pana la data de 15.01.2019 . Procesul verbal de predare - primire se
constituie Anexa Ia prezentul contract.
6.2.2 Sa respecte destinatia spatiului, in incinta caruia va desfasura numai activitati medicale.
6.2.3. Sa infonneze imediat pe Locator asupra oricaror accidente ~i stricaciuni care s-au produs in
spatiul inchiriat.
6.2.4. Sa respecte normele in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor, intretinerea ~i

curatenia spatiului inchiriat,

/

6.2.5. Raspunde de paza ~i integritatea spatiului lnchiriat.
6.2.6. Sa nu afecteze si sa nu bloeheze in niei un fel, prin activitatea sa, spatiile comune din
imobilul in care se afla spatiul inchiriat,
6.2.7. Sa nu afecteze structura de rezistenta a imobi1ului din care face parte spatiul inchiriat.
6.2.8. Sa obtina toate autorizatiile legale de functionare de 1a autoritatile locale, necesare
desfasurarii unei activitati conform destinatiei spatiului inchiriat.
6.2.9. Sa achite lunar chiria datorata, in avans pentru fiecare luna de inchiriere, pana Ia data de 15 a
fiecarei luni.
6.2.10 Pentru neindeplinirea obligatiilor de plata la scadenta, locatarul va datora locatorului,
dobanzi ~i penalitati de lntarziere.
6.2.11 Valoarea dobanzii este de 0,05 %, calculata pentru fiecare zi de illtarziere, incepand cu ziua
imediat urmatoare termenului de scadenta ~i pana la data stingerii sumei datorate inclusiv,
6.2.12 Valoarea penalitatilor de int:arziere sunt de 0,02% pentru fiecare zi de.,i:h.tarziere, incepand cu
ziua imediat urmatoare termenului de scadenta ~i pana la data stigerii sumei datorate inelusiv,
pentru primele 30 de zile de intaniere, 1% pe luna sau fractie de luna de panala 60 de zile ~i 2%ce
depaseste 60 de zile pe luna sau fractie de luna.
6.2.13. Inchirierea in tot sau in parte de catre locatar a spatiului este interzisa ~iduce la rezilierea
prezentului contract lara indeplinirea vreunei formalitati;
6.2.14. Locatarul se obliga sa predea spatiul inchiriat la terminarea sau rezilierea contractu lui de
inchiriere, eel putin in starea de functionare ill care i-a fost predat prin procesul verbal de predareprimire.
VI. MODALITATI
DE iNCETARE
A CONTRACTULUI
Art. 7. Prezentul contract inceteaza la expirarea termenului pentru care a fost incheiat lara
notificare prealabila din partea locatorului.
Art. 8. Contractul inceteaza deplin drept, lara vreo somatic ~i rara vreo alta formalitate In
urmatoarele situatii de reziliere:

.

2

..........................

__

.

8.1. Cand locatarul nu a respectat oricare dintre clauzele prevazute la capitolul V, art.6, pet. 6.2.
privind obligatiile locatarului;
8.2. Cand locatarul nu a achitat chiria datorata pentru doua luni consecutive;
Art 9. Contractul poate inceta pentru motive temeinice, la solicitarea oricareia dintre parti, cu un
preaviz de 60 de zile. Pentru situatii de urgenta preavizul este de maxim 30 de zile.
Art. 10. Locatarul se oblige dupa primirea instiintarii de incetare a prezentuJui contract de
inchiriere, sa denunte toate contractele incheiate pentru utilitati, cu agentii economici specializati.

vn.LITIGH
Art. 11. Orice pretentie sau disputa dintre parti aparuta in legatura cu prezentu! contract, care nu se
poate solutiona intre acestea in mod amiabil, va fi solutionata de instanta de judecata.

VIII. DISPOZITII FINALE

;'

'\

Art. 12. Locatarul se obliga sa predea spatiul destinat desfasurarii de activitati medicale, Ia
incetarea contractului de inchiriere, in buna stare, liber de sarcini, prin semnarea unui proces verbal
de predare primire.
Art. 13. Orice lucrari sau imbunatatiri efectuate de locatar 1a spatiul inchiriat, vor ramane la
incetarea contractului de inchiriere, tara plata eompensatorie In proprietatea locatorului.
Art. 14. Prezentului contract ii sunt aplicabile dispozitiile Legii Adrninistratiei Publice Locale nr.
215/2001, referitoare la inchirieri, precum ~i dispozitiile dreptului comun.
Art. 15. Acest Contract de inchiriere este guvernat ~iva fi interpretat In conformitate cu dreptuJ
roman.
Art. 16. Partile convin ca prezentul contract sa fie titlu executoriu In conditiile prevazute de legea
romana.
Art. 17. Notificarile ~i orice alte comunicari referitoare la prezentul contract vor fi facute in seris,
prin scrisoare recomandata eu confirmare de primire, la adresele indicate In preambulul
contractului.
Art. 1.8. Prezentul contract s-a incheiat in baza Hotarari! Consiliului Local Socodor nr. 34 din
27.04.2018, a procesului verbal de adjudecare nr. 3560 din 28.12.2018, in 2 (doua) exemplare
originale, in limba romana, cate unul pentru fiecare parte.

3

303

COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358 112; e-mail: socodor@gmail.com, primarw@Yocodor.ro;
Web: www.socodor.ro

Nr.S2S/19.02.2021
...

"

PROJECT DE HOTARARE
privind rezilierea contractului de inchiriere incheiat intre Comuna Socodor ~i SC Ac
de Cojoc Atelier SRL
Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad, CIF 3519330, intrunit
IN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 februarie 2021
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotikare, inregistrat
cu nr.527/19.02.2021;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 528/19.02.2021;
- cererea prim ita de la SC Ac de Cojoc Atelier SRL, inregistrata la pnmarta Socodor cu
nr.474/17.02.2021;
- prevederile art.9 din contractu I de inchiriere 3560/28.12.2018, incheiat intre Comuna Socodor !ji SC
Ac de Cojoc Atelier SRL;
- prevederile art.129, alin.(2) lit. c) !ji art.327 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin.(3) lit. g) ~i art.196 alin.(1) lit. a) din ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
HOTARASTE:

Art.l.(l) Se aproba incetarea inainte de termen, prin acordul partilor, a contractului de inchiriere nr.
3560/28.12.2018, incheiat intre Comuna Socodor ~i SC Ac de Cojoc Atelier SRL.
(2) Contractul de inchiriere prevazut la alin.(1) inceteaza cu data de 01 martie 2021.
Art.2.Titularul contractului de inchiriere are obuqatta de a achita debitele pentru imobilul prevazut la
art.1, datorate pana la incetarea contractului de inchiriere, respectiv p€ma la data de 01 martie 2021 !ji
de a preda locatorului spattul, liber de orice sarcini, prin proces verbal de predare-primire, in termen de
5 zlle lucratoare de la incetarea contractului.
Art.3:Prezenta hotarare se cornunlca prin intermediul secretarului Comunei Socodor, in termenul
prevazut de lege, Primarului comunei Socodor, Compartimentului financiar-contabil, impozite !ji taxe,
SC Ac de Cojoc Atelier SRL, se duce la cuno§tinta publica prin eflsare la sediul prlrnariei §i pe pagina
de internet www.socodor.ro §i se cornuntca cu Institutia Prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic §i
Contencios Administrativ.

Avizat,
Secretar general,
Cri§
orghe
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COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,. com una Socodor, nr.l, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358 JOO;
Fax. +4 0257358112,. e-mail: socodOl@gmail.com, primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Nr. inregistrare:

527 din 19.02.2021

Referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor
privind rezilierea contractului

de inchiriere incheiat intre Comuna Socodor ~i SC
Ac de Cojoc Atelier SRL

Subsemnatul Jura loan Dimitrie, primar at Comunei Socodor, prezint referatul
de aprobare la proiectul de hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere incheiat
intre Comuna Socodor ~i SC Ac de Cojoc Atelier SRL.
Ca urmare a cererii depuse la registratura Comunei Socodor de catre Ardelean
Mihaela-Angela, in calitate de reprezentant legal al S.c. AC DE COJOCATELIER S.R.L.
inregistrata cu nr. 474 din 17.02.2021, privind rezilierea contractului ce inchiriere nr.
3560 din 28.12.2018, dintre S.c. AC DE COJOCATELIER S.R.L. ~i COMUNA SOCODOR,
propun spre aprobare Consiliului Local Socodor, in conformitate cu prevederile Cap. VI,
Art. 9 din contractul de inchiriere nr. 3560 din 28.12.2018, rezilierea acestuia lncepand
cu data de 01.03.2021.
Va aduc la cunostinta faptul ca toate taxele ~i impozitele aferente spatlulul
inchiriat au fost achitate la zi de catre contribuabilul S.c. AC DE COJOCATELIER S.R.L.,
fara a mai exista niclo datorie catre bugetullocal al comunei Socodor.
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COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 31 7305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100,.
Fax. +40257358112;
e-mail: socodOl@gmaiLcom, primaria@socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Nr. inregistrare: 528 din 19.02.2021

Referatul compartimentului de specialitate
privind rezilierea contractului de inchiriere incheiat intre Comuna Socodor
Ac de Cojoc Atelier SRL

,i

SC

Ca urmare a cererii depuse la registratura Comunei Socodor de catre Ardelean
Mihaela-Angela, in calitate de reprezentant legal al S.C. AC DE COJOC ATELIER S.R.L.
inreqistrata cu nr. 474 din 17.02.2021, privind rezilierea contractului ce inchiriere nr. 3560
din 28.12.2018, dintre S.C. AC DE COJOC ATELIER S.R.L. ~i COMUNA SOCODOR,
subsemnatul Pascutiu Gheorghe Florin, avand functia de Inspector I.T., in cadrul
compartimentului

impozite ~i taxe locale al Primariei Comunei Socodor, propun spre

aprobare Consiliului Local Socodor, in conformitate cu prevederile Cap. VI, Art. 9 din
contractul de inchiriere nr. 3560 din 28.12.2018, rezilierea acestuia incepano cu data de
01.03.2021. Va aduc la cuno~tinla faptul ca toate taxele ~i impozitele aferente spatiului
inchiriat au fost achitate la zi de catre contribuabilul S.C. AC DE COJOC ATELIER S.R.L.,
fara a mai exista nicio datorie catre bugetullocal

al comunei Socodor.

Inspector,
Pa$cutiu
he
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CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,' comuna Socodor, nr.l, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100,'
Fax. +40257358112; e-mail: socodot@gmai/.com,primarw@Socodor.ro,· Web: www.socodor.ro

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-soclala,
buget-finante,
administrarea domeniului public ~i privat al comunei , agricultura, gospodarie
comunala, protectia mediului, servicii ~i eomert
AVIZUL
Nr. 29 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr. 525/19.02.2021 privind rezilierea contractului de inchiriere
incheiat intre Com una Soc odor ,i SC Ac de Cojoc SRL
Avand in vedere Proiectul de hotarare privind rezHierea contractului de inchiriere
incheiat intre Com una Socodor ~i SC Ac de Cojoc SRL,
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit b) din Ordonanta de urgenta a
~"

Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modlflcarile si completarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit b) din Regulamentul de organizare ~i
functlonare a consiliului local,

Comisia pentru programe de dezvoltare

economlco-sociala,

buqet-finante,

administrarea domeniului public !}i privat al comunei , aqricultura, gospodarie cornunala,
protectla mediului, servicii !}i cornert, nr.1 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta
urmatorul aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefaVQrabii

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

525/19.02.2021 privind rezilierea contractului de inchiriere incheiat Intre Comuna Socodor
~i SC Ac de Cojoc SRL, cu ...-...lfara amendamente.
Art. 2. - Amendamentele

si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care

face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazulla prezentul aviz.
Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei S codor.

\

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
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soclala, activitati
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AVIZUL
Nr. 29 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr. 525/19.02.2021 privind rezilierea contractului de inchiriere
incheiat intre Com una Socodor
SC Ac de Cojoc SRL

,i

Avand in vedere Proiectul de hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere
incheiat tntre Comuna Socodor ~i SC Ac de Cojoc SRL,
in temeiul prevederilor art. 125 alln, (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu moditlcarile sl cornpletarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~i
functionare a consiliului local,

Comisia pentru ¥nvatamant, sanatate, cultura, protectia socials. actlvitaf sportive l?i
de agrement, nr.2 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta urmatorul aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

525/19.02.2021 privind rezilierea contractului de inchiriere incheiat tntre Comuna Socodor

:?i SC Ac de Cojoc SRL, cu ...-...lfara amendamente.
Art. 2. - Amendamentele

si observatiile membrilor comisiei se reqasesc in anexa care

face parte inteqranta din prezentul aviz - nu este cazul la prezentul aviz.
Art. 3. - Prezentul aviz se cornunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.
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AVIZUL
Nr. 29 din 25 februarie 2021
pentru P.H.C.L. nr. 525/19.02.2021 privind rezilierea contractului de inchiriere
incheiat intre Com una Socodor
SC Ac de Cojoc SRL

,i

Avand in vedere Proiectul de hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere
incheiat intre Com una Socodor ~i SC Ac de Cojoc SRL,
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
,-'.

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodificarile si completarile
ulterioare, respectiv al prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~i
functionare a consiliului local,

Comisia pentru adrninlstratie publica locala. juridica, apararea ordinii sl lini~tii
publice, a drepturilor cetaterulor, nr.3 din cadrul Consiliului Local Socodor, adopta
urrnatorul aviz:
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil
525/19.02.2021

proiectul de hotarare a consiliului local nr.

privind rezilierea contractului de inchiriere incheiat intre Comuna Socodor

~i SC Ac de Cojoc SRL, cu ...-...tfara amendamente.
Art. 2. - Amendamentele

si observatiue membrilor comisiei se reqasesc in anexa care

face parte integranta din prezentul aviz - nu este cazul la prezentul aviz.
Art. 3. - Prezentul aviz se cornunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al Comunei Socodor.
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR

WRsItL

PROCES

Incheiat astazl 09.03.2021 cu ocazia numerotarii ~i sigilarii dosarului de
la sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Socodor.
Acest dosar a fost numerotat ~i sigilat in prezenta presedintelui
~edinta ~i a secretarului conform prevederilor legale.
Actele cuprinse Tndosar au fost numerotate de la nr.1 la nr.309.

CONTRA sEMNEAZA

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR GENRAL

CONSILIER

REMUS OVIDIU

JtV

4

de

