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  HOTĂRÂREA Nr.46  

din 16 aprilie 2021 

 

privind disponibilitatea terenurilor aferente obiectivului de investiție „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 16 APRILIE 2021 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.1134/09.04.2021 a primarului Comunei Socodor privind 

disponibilitatea terenurilor aferente obiectivului de investiție „Alimentare cu gaze naturale în 

comunele Socodor, Grăniceri și Pilu, județul Arad”; 

- analizând referatul de specialitate înregistrat sub nr. 1135 din 09.04.2021  întocmit de către 

secretarul general al Comunei Socodor, domnul Crișan Gheorghe; 

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

Socodor; 

- prevederile HGR 976/2002 privind atestarea domeniului public județului Arad, precum și a 

municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad, Anexa nr.56 –Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al comunei Socodor; 

- 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; 

- prevederile art.6 alin.(4) din OUG nr.128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea 

Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de 

distribuție a gazelor naturale; 

- prevederile art.1 slin.(2) lit.f1) și art.5 alin.(10) din Legea nr.51(republicare 1) privind serviciile  

comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.5 lit. cc), art. 129 alin.(2) lit. c) și lit. d), alin.(7) lit. n) și art.286 alin.(4) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

toți cei 11 consilieri au votat ”pentru”, fiind îndeplinite condițiile de majoritate absolută 

prevăzute de art.139 alin.(3) lit. g). 

În temeiul art.139 alin.(3) lit. g) și art.196  alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind  Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1: Se aprobă punerea la dispoziția proiectului a terenurilor aferente obiectivului de investiție  

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

aflate pe raza administrativă a UAT Comuna Socodor și care fac parte din domeniul public al 

comunei Socodor, conform Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
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Socodor. Terenurile aflate pe raza Comunei Socodor, sunt și vor rămâne disponibile pe întreaga 

perioada de implementare si monitorizarea a proiectului, în vederea realizării în bune condiții a 

investițiilor prevăzute în Studiul de Fezabilitate si Cererea de Finanțare. 

Art.2: Infrastructura şi terenul pe care se face investiţia, este disponibil pentru realizarea 

activităților din cadrul proiectului, sunt libere de orice sarcini, în sensul că nu este afectat de 

limitări legale, convenţionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea 

activităţilor proiectului, nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele 

judecătoreşti cu privire la situaţia juridică și  nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi 

speciale în materie sau dreptului comun. 

Art.3: Primarul Comunei Socodor, județul Arad va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

Hotărâri.  

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al UAT Socodor, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene - Programul Operațional Infrastructură Mare, se duce la cunoştinţă publică prin 

afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia 

Prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

 

               

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            SECRETAR GENERAL UAT, 

                HANZA REMUS OVIDIU                               CRIŞAN GHEORGHE 

 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 46/16.04.2021.1 

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 16/04/2021   

2 Comunicarea către primar2) 16/04/2021   

3 Comunicarea către prefectul judetului3) 22/04/2021   

4 Aducerea la cunoștința publica4)+5) 22/04/2021   

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.“ 
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