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HOTĂRÂREA Nr.25 

din 26 februarie 2021 
 

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

Socodor - Ketegyhaza” 
 

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

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 26 februarie 2021 

   

Având în vedere: 

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

înregistrat 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 finanțare nr.20074/07.02.2019 încheiat între comuna Socodor în calitate de 
beneficiar și M.D.R.A.P. în calitate de Autoritate Contractantă a Programului Interreg VA 
România-Ungaria, cu actele adiționale ulterioare; 
- acordul de transfer al sumei de 88.729,68 euro din bugetul proiectului al partenerului 
Administrația Ketegyhaza, județul Bekeș, Ungaria, în bugetul proiectului aferent Comunei 
Socodor;  
- prevederile O.G. nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială 
europeana”, în perioada 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile art. 44 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile HGR 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor  
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile art.129 alin.(2), lit. b), alin.(4), lit.d) și ale alin.(7), lit.m) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ;           

Votul exprimat de către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din 
care toți cei 10 consilieri au votat „pentru”, fiind îndeplinită condiția de majoritate 
absolută, cerută de prevederile art.139 alin.3, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

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

                                        H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1: Se aprobă modificările intervenite în cadrul contractului de finanțare nr.20074/ 

07.02.2019 încheiat între comuna Socodor în calitate de beneficiar și M.D.R.A.P. în calitate de 

Autoritate Contractantă a Programului Interreg VA România-Ungaria, pentru obiectivul de 

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

„Eco trans system - transport transfrontalier ecologic în zona Socodor - Ketegyhaza”.  
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Modificările au fost efectuate cu acordul prealabil al partenerului de proiect, Administrația  

Ketegyhaza, județul Bekeș, Ungaria. 

Art.2: Suma nerambursabilă aferentă proiectului „Eco trans system - transport transfrontalier  

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

între partenerii de proiect, se majorează pentru Comuna Socodor cu 88.729,68 euro și va fi 

de 984.472,68 euro, din care 836.801,78 euro finanțare FEDR, suma de 127.981,45 euro 

cofinanțare de la bugetul de stat și contribuția proprie a beneficiarului de 19.689,45 euro. 

Art.3: Se aprobă contribuția proprie în proiect a Comunei Socodor de 19.689,45 euro 

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

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

- Ketegyhaza”. 

Art.4: În urma realocării bugetare se vor achiziționa utilaje și echipamente cu ajutorul cărora  

se va întreține curățenia pe tronsoanele de piste pentru bicicliști. Suplimentar, comuna 

Socodor va aloca resursele financiare necesare din bugetul local și din alte surse, inclusiv 

împrumuturi rambursabile pentru atingerea indicatorilor asumați prin proiect. Se aprobă 

solicitarea de prelungire a perioadei de implementare a proiectului cu 8 luni, cu termen de 

finalizare 30.12.2021, solicitare care va fi propusă în cadrul actului adițional la contractul de 

finanțare. 

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

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

Socodor - Ketegyhaza”,pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 

bugetul local al Comunei Socodor. Orice cheltuieli neeligibile care vor apare pe parcursul 

implementării proiectului, precum și cheltuielile cu menținerea investiției pentru o perioadă de 

minim 5 ani de la finalizarea proiectului vor fi suportate în totalitate din surse financiare 

alocate de la bugetul local și/sau din alte surse atrase de către comuna Socodor. 

Art.6: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

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

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

la contractul de finanţare în numele și pentru Comuna Socodor. 

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

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

Interreg VA România-Ungaria, membrilor echipei de implementare a proiectului şi se  duce la 

cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi 

se comunică cu Instituţia Prefectului – Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ. 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR GENERAL, 

                      CONSILIER                                             CONTRASEMNEAZĂ 

             HANZA REMUS-OVIDIU                               CRIŞAN GHEORGHE 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 25/26.02.2021.1 

Nr. crt. Operațiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei responsabile sa 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotararii1) s-a făcut cu majoritate □ simplă  X absoluta  □ calificata2 26/02/2021 

 2 Comunicarea către primar2) 26/02/2021 

 3 Comunicarea către prefectul judetului3) 09/03/2021 

 4 Aducerea la cunoștința publica4)+5) 09/03/2021 

 5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............ 

 6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz .../.../............ 

 Extrase din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare:  
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotărâri, cu majoritate absoluta sau simpla, după caz. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea 

calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numărul consilierilor locali in funcție.“ 
2) Art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotărârile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării HCL. 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotărârile C.L.Socodor se aduc la cunoștința publica si se comunica, in condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor C.L.Socodor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face in cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către 

prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotărârile C.L.Socodor cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștința publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotărârile C.L.Socodor cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.“ 
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