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HOTĂRÂREA Nr.42 
din 31 martie 2021 

privind aprobarea instrumentării proiectului „Alimentare cu gaze naturale în 

comunele Socodor, Grăniceri și Pilu, județul Arad” 

 

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

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31 martie 2021 

   

Având în vedere: 

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

înregistrat cu nr.1016/31.03.2021; 

-  raportul compartimentului de specialitate nr. 1017/31.03.2021; 

-  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- Nota privind aprobarea preliminară a proiectului „Alimentare cu gaze naturale în comunele 

Socodor, Grăniceri și Pilu, județul Arad”, primită de la MIPE, înregistrată cu nr.27614/ 

17.03.2021 prin care se solicită refacerea bugetului prin includerea  TVA ca și cheltuială 

neeligibilă și necesarul de finanțare de 98,91%; 

- prevederile Ghidului Solicitantului „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor 

naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și 

de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final”, Cod apel: POIM/859/8/2/ 

Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale; 

- studiul de fezabilitate privind proiectul ”Alimentare cu gaze naturale în comunele 

Socodor, Grăniceri și Pilu, județul Arad”; 

- devizul general al proiectului ”Alimentare cu gaze naturale în comunele Socodor, 

Grăniceri și Pilu, județul Arad”; 

- prevederile OUG nr.128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului național  

de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor 

naturale; 

- prevederile art. 1, alin. (2), art. 7, art. 10 din H.G. nr. 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. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                     

Votul exprimat de către cei 9 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din care 

toți cei 9 consilieri au votat ”pentru”, fiind îndeplinită condiția de majoritate absolută, 

cerută de prevederile art.139 alin.3 lit.f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare.          

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

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,            
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                                                  H O T Ă R Ă Ș T E 

 Art.1. Se aprobă implementarea proiectului „Alimentare cu gaze naturale în comunele  

Socodor, Grăniceri și Pilu, județul Arad”. 

Art.2.  Se aprobă cheltuielile eligibile și neeligibile aferente proiectului, cheltuieli care se  

cuprind în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării  

prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 „Sisteme  

inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale”, Obiectivul  

Specific 8.2 „Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor 

naturale cu alte state vecine”, Cod apel: POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de 

distribuție a gazelor naturale. 

Art.3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Alimentare cu 

gaze naturale în comunele Socodor, Grăniceri și Pilu, județul Arad”, conform anexei la 

prezenta hotărâre. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, comunei Grăniceri și comunei Pilu şi se  duce la 

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

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

Administrativ. 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                               CONTRASEMNEAZĂ 

              HANZA REMUS OVIDIU                               CRIŞAN GHEORGHE 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 42/31.03.2021.1 

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  □ simpla   X  absoluta  □ calificata2 31/03/2021   

2 Comunicarea către primar2) 31/03/2021   

3 Comunicarea către prefectul judetului3) 06/04/2021   

4 Aducerea la cunoștința publica4)+5) 06/04/2021   

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 … 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.“ 

doc:1190005703/18
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Anexa la HCL 42/31.03.2021 

privind aprobarea instrumentării proiectului „Alimentare cu gaze naturale în 
comunele Socodor, Grăniceri și Pilu, din județul Arad” 

 
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE 

„Alimentare cu gaze naturale în comunele Socodor, Grăniceri și Pilu, din județul 
Arad” 

 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 
Valoarea totală – 55.522,595 mii lei, exprimat in mii euro 11.472,796 
Din care C+M  39.115,930 mii lei, exprimat în mii euro 8.082,639 
(în preţuri –1 euro = 4,8395 lei, curs InforEuro luna septembrie 2020), 
Valoarea eligibilă a investiției - 46.708.513 lei din care: 

 Cofinanțare FEDR prin POIM suma de 46.199.390,21 lei (98,91%); 

 Finanțare din bugetul local suma de 509.122,79 lei(1,09%) 
Valoarea neeligibilă TVA – 8.814.081,76 lei 
                
2. Durata de realizare a lucrărilor (luni) – 33 luni, iar durata de implementare a proiectului 36 luni  

 
3.Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 
 
Alimentarea cu gaze a comunelor Socodor, Grăniceri si Pilu : 

 realizarea unei conducte de racord de înalta presiune DN 100 mm, in lungime de 1,60 km; 

 montarea la limita administrativa a  comunei Socodor a unui modul SRMP cu o capacitate  
tehnologica de 5.050,00 Nmc/h. Acest SRMP ar trebui sa asigure gaze pentru comunele Socodor, 
Grăniceri si Pilu la o presiune de minim 6,00 bar; 

 realizarea unei rețelei de distribuție gaze naturale medie presiune ce măsoară cumulat o  
lungime de 98,825 km  si este realizata din țevi cu diametrul nominal cuprins intre 63 si 200 mm;  

 componenta pe diametre a acestei rețele este următoarea: 

◦  
Diametrul exterior 

- mm - 
Lungime cumulata 

- km - 

63 67,035 

75 2,105 

90 1,355 

110 1,935 

125 
160 
200 

3,860 
12,410 
10,125 

TOTAL 98,825 

 
4.Racorduri individuale: sunt racordurile care preiau gazele din rețeaua de distribuție stradală și le 

transportă până la limita de proprietate a consumatorilor individuali. Aici se realizează și  

schimbarea regimului de presiune a gazelor naturale din presiune medie în presiune joasă. Atât 

materialele cât și procedura de montaj respecta Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și 

exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE conform ordinului 89/2018. Sunt 

prevăzute a se realiza un număr de 2.272 racorduri la gospodării și la obiective social-culturale, 

din care în comuna Socodor 750 de racorduri la gospodării, 8 racorduri la obiective social culturale 

echivalente a 35 gospodării, în comuna Grăniceri 750 gospodării și 11 la obiective social-culturale 

echivalente a 33 gospodării și comuna Pilu cu un număr de 650 gospodării și 26 obiective social-

culturale, echivalente a 54 gospodării. 

               Sistemul de alimentare cu gaze este unul inteligent, inclusiv instalațiile, echipamentele și 

dotările aferente funcționalităților inteligente, în special, cum sunt: 
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- instrumente inteligente în domeniul presiunii, debitelor, contorizării, inspecției interioare a 

conductelor, odorizare, protecție catodică, reacții anticipative, trasabilitate, senzori / detectoare, 

regulatoare de distribuție, robinete cu acționare de la distanță, robinete debit exces și deconectare de 

la distanță, contoare inteligente, căi de comunicație pentru controlul rețelei inteligente de gaze, 

dispecerate pentru operatorii de distribuție, aplicații SCADA, GIS, facturare inteligentă, etc.);                  

- tehnologii IT integrate care permit integrarea activităților participanților pe piața gazelor în procesele 

de transmitere, distribuție, stocarea și utilizarea gazelor prin participarea activă a utilizatorilor finali la 

creșterea eficienței rețelelor de gaz; 

- Tehnologii care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale, să asigure un acces 

continuu, sigur și rentabil la gaz și să ofere, de asemenea, capacități tehnice pentru a oferi clienților 

servicii noi care să optimizeze consumul de gaz. 

              

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR , 

                         CONSILIER                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                 HANZA REMUS OVIDIU                                 CRIŞAN GHEORGHE 

 


