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PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat astăzi  31 ianuarie cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 

Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr. 3 din data de 25 

ianuarie 2017. 

Şedinţa începe la ora  fixată în convocator -  ora 1500. 

  Din totalul de 11 consilieri în funcţie,  sunt prezenţi şi participă la  şedință  11 consilieri , 

după cum urmează:  Crişan Ramona, Igna Ioan, Hanza Remus Ovidiu, Unc Dimitrie , Palcu 

Raul ,Mureşan Adrian Marius, Nădăban Stelian Traian, Ţapoş Dimitrie Ioan, Săcară Doru Ioan, 

Teorean Claudiu Dan  şi Teorean Ioan Cornel.  

           Niciun consilier nu este absent. 

 Prezenţa consilierilor în număr  de 11,  asigură cvorumul necesar desfăşurării sedinţei şi 

decizia de a adopta  hotărâri valide.  

La sedinţă participă  de drept primarul comunei domnul Jura  Ioan Dimitrie şi domnul 

secretar Crişan Gheorghe . 

Invitați este domnul Cristea Alexandru Valentin. Din comună  nu participă cetățeni. 

D-nul secretar constatând prezența majorității consilierilor la şedință ,după apelul 

nominal , declară şedinţa de consiliu  local statutară şi invită preşedintele de şedinţă, pe d-nul 

Igna Ioan  la masa de prezidiu pentru începerea şedinţei . 

Preşedintele de şedinţă se aşează la prezidiu.  

Secretarul pune la dispoziţia consilierilor locali procesul verbal al şedinţei anterioare 

pentru a fi studiat şi solicită consilierilor să prezinte, în vederea consemnării, eventualele 

discuţii pe marginea lui.Se citește textul integral al procesului verbal de la ședința anterioară de 

către domnul Cristea Alexandru Valentin. 

Președintele de ședință întreabă membrii consiliului dacă în urma studierii procesului 

verbal de la ședința anterioară sunt discuţii pe marginea acestuia. 

Nefiind discuții cu referire la  conținutul procesului-verbal de la şedinţa anterioară, 

Se adoptă astfel: 

HOTĂRÂREA NR. 1 privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa 

anterioară , în unanimitate de voturi (11 consilieri). 

  În continuare d-nul secretar , înmânează, invitaţia  de participare la şedinţa ordinară a 

consilierilor care cuprinde ordinea de zi , preşedintelui  de şedinţă , iar preşedintele de şedinţă 

prezintă consilierilor 
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 ORDINEA DE ZI 

după cum urmează: 

1.- Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local  la data de 

31.12.2016; 

2.- Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării   excedentului bugetar al anul 2016 pentru 

finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare şi finanţarea unor eventuale goluri de casa la 

secţiunea de funcţionare în anul 2017; 

3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru  Micoroi Ana, Socodor 

nr.193; 

4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru  Iovanovici Elisabeta, 

Socodor nr.129; 

5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cuantumului taxei de salubritate începând 

cu anul 2017; 

6.- Proiect de hotarâre privind aprobarea raportului de  analiză a  activităţii S.V.S.U. pe 

semestrul II al anului 2016; 

Domnul  preşedinte consultă plenul și întrebă  dacă mai sunt şi alte propuneri pentru 

completarea  ordinii de zi . 

Nemaifiind alte propuneri vă supun spre aprobare ordinea de zi a şedinţei ordinare. 

Nu sunt  obiecţii  şi se aprobă în unanimitate , cu 11 voturi ”pentru”, 

HOTĂRÂREA Nr. 2  privind aprobarea ordinii de zi. 

D-nul secretar înainte de a se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi 

prezintă consilierilor  cvorumul necesar votării fiecărei hotărâri în parte.  

Consilierii iau cunostință de  acest aspect în vederea respectării cvorumului 

stabilit de legislaţia în vigoare și prezentat de către d-nul secretar. 

 

  În continuare se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi. 

Punctul 1 

Proiect de hotărâre  privind   aprobarea contului de execuţie al bugetului local  la data de 

31.12.2016 

Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta referatul de specialitate 

întocmit în acest sens de către doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector în cadrul 

compartimentului contabilitate, cu atribuții în întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli și a 

execuției bugetare, referat înregistrat cu nr.200 din 26 ianuarie 2017. Se prezintă veniturile și 

cheltuielile prognozate și realizate până la data de 31.12.2016. Sunt prezentate plățile 

efectuate pe fiecare capitol bugetar, pe fiecare titlu și pe fiecare aliniat.  

Se prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest sens de către domnul primar Jura 

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

 



 3 

Se prezintă raportul comisiei de specialitate, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre de către domnul Unc Dimitrie, președintele comisiei. 

Domnul  preşedinte de ședință  consultă plenul dacă mai sunt şi alte observaţii sau 

propuneri pentru proiectul de hotărâre.    

Nu mai sunt alte propuneri. 

Discuţii : nu sunt.  

 Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

Preşedintele de  şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre care se aprobă  cu   11 

voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată 

HOTĂRÂREA Nr. 3 privind aprobarea  contului de execuţie al bugetului local la data 

de 31.12.2016. 

Punctul 2 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea aprobarea utilizării   excedentului bugetar al anul 

2016 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare şi finanţarea unor eventuale goluri de 

casa la secţiunea de funcţionare în anul 2017. 

  Se dă cuvântul domnului secretar. Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de 

către referatul de specialitate întocmit în acest sens de către doamna Ilieși Brigitta Claudia 

inspector în cadrul compartimentului contabilitate, cu atribuții în întocmirea bugetelor de venituri 

și cheltuieli și a execuției bugetare, referat înregistrat cu nr.202 din 26 ianuarie 2017. 

Se prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest sens de către domnul primar Jura Ioan 

Dimitrie, în calitate de inițiator. 

Se prezintă raportul comisiei de specialitate, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre de către domnul Unc Dimitrie, președintele comisiei. 

Domnul  preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte observaţii sau propuneri pentru 

proiectul de hotărâre. 

Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

Preşedintele de  şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre care se aprobă  cu  11 

voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată 

HOTĂRÂREA Nr. 4 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anul 2016 

pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare şi finanţarea unor eventuale goluri 

de casa la secţiunea de funcţionare în anul 2017. 

Punctul 3 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru  Micoroi Ana, 

Socodor nr.193. 

  Se dă cuvântul domnului primar. Se prezintă cererea depusă de către doamna Micoroi 

Ana prin care solicită un ajutor de urgență în vederea acoperirii parțiale a cheltuielior cu 

înmormântarea pentru Miron Dimitrie-fiu, decedat la 16.01.2017, referatul de specialitate 

întocmit în acest sens de către doamna Iliesi Brigitta Claudia și ancheta socială întocmită de 

către doamna Pantea Nicoleta, inspector în cadrul compartimentului  de asistență solială. 

Se prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest sens de către domnul primar Jura 

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

Se prezintă raportul comisiei de specialitate, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre de către doamna Crișan Ramona, președintele comisiei. 

 



 4 

Domnul  preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte observaţii sau propuneri pentru 

proiectul de hotărâre. 

Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

Preşedintele de  şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre care se aprobă  cu  11 

voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată 

HOTĂRÂREA Nr.5 privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru Micoroi Ana, 

Socodor nr.193, judeţul Arad. 

Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru  Iovanovici  

Elisabeta, Socodor nr.129. 

Se dă cuvântul domnului primar. Se prezintă cererea depusă de către doamna 

Iovanovici Elisabeta prin care solicită un ajutor de urgență în vederea acoperirii parțiale a 

cheltuielior cu înmormântarea pentru Iovanovici Traian - fiu, decedat la 20.01.2017, referatul de 

specialitate întocmit în acest sens de către doamna Iliesi Brigitta Claudia și ancheta socială 

întocmită de către doamna Pantea Nicoleta, inspector în cadrul compartimentului  de asistență 

solială. 

Se prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest sens de către domnul primar Jura 

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

Se prezintă raportul comisiei de specialitate, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre de către doamna Crișan Ramona, președintele comisiei. 

Domnul  preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte observaţii sau propuneri pentru 

proiectul de hotărâre. 

Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

Preşedintele de  şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre care se aprobă  cu  11 

voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată 

HOTĂRÂREA Nr. 6 aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru  Iovanovici Elisabeta, 

Socodor nr.129. 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării cuantumului taxei de salubritate 

începând cu anul 2017. 

Se dă cuvântul domnului primar. Se prezintă de către acesta adresa nr.17 din 

26.01.2017 a S.C. Selectiv Soc Colectare S.R.L. , adresa prin care se solicită majorarea taxei 

de salubritate pentru persoane fizice, persoanele juridice și instituțiilor publice. Sunt prezentate 

veniturile și cheltuielile societății pentru perioada 2013-2016 și motivele pentru care se solicită 

modificare taxei de salubritate. Se prezintă referatul de specialitate întocmit în acest sens de 

către doamna Ilieși Brigitta Claudia.  

Se prezintă proiectul de hotărâre de către domnul primar Jura Ioan Dimitrie. 

Se prezintă raportul comisiei de specialitate, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre de către domnul Unc Dimitrie, președintele comisiei. 

Domnul  preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte observaţii sau propuneri pentru 

proiectul de hotărâre. 

Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

Preşedintele de  şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre care se aprobă  cu  11 

voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată 

HOTĂRÂREA Nr. 7 privind majorarea taxei de salubritate începând cu anul 2017. 
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Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de  analiză a  activităţii S.V.S.U. pe 

semestrul II al anului 2016. 

Se dă cuvântul domnului primar. Se prezintă de către acesta raportul de analiză asupra 

activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normelor de apărare împotriva 

incendiilor, constatate la controalele desfășurate de serviciul de vontutari în semestrul al–II- lei 

anul 2016.  

Se prezintă proiectul de hotărâre de către domnul primar Jura Ioan Dimitrie. 

Se prezintă raportul comisiei de specialitate, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre de către domnul Mureșan  Adrian Marius, președintele comisiei. 

Domnul  preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte observaţii sau propuneri pentru 

proiectul de hotărâre. 

Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

Preşedintele de  şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre care se aprobă  cu  11 

voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată 

HOTĂRÂREA Nr. 8 privind aprobarea raportului de analiză a activităţii S.V.S.U. 

Socodor pe semestrul II al anului 2016. 

Domnul preşedinte întreabă consilierii dacă, pe lângă punctele discutate doresc să 

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

Domnul consilier Unc Dimitrie solicită informații despre stadiul aplicării prevederilor cu 

privire la controlul integrat al poluării cu nutrienți și despre conformarea UAT Socodor cu 

prevederile  Directivei Nitrați. 

Raspunde domnul primar, Jura Ioan Dimitrie, și informează membrii consiliului local 

despre obligativitatea reducerii poluării cu nitrați a apelor pe de o parte, precum și posibilitățile 

de o obținere de finanțări nerambursabile în acest domeniu pe de altă parte. Se prezintă 

succint ghidul solicitantului întocmit de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Unitatea 

de Management a proiectului ”Controlul integrat al poluării cu nutrienți”, care finanțează 

infrastructura de management al gunoiului de grajd - platforme comunale de depozitare a 

gunoiului de grajd, stații de compostare și peletizare a gunoiului de grajd, instalații de biogaz. În 

urma discuților se va proceda la întocmirea unei note conceptuale care urmează să fie depusă 

în cadrul programului sus menționat iar în sedința următoare se vor aproba indicatorii tehnico-

economici ai investiției propuse în cadrul notei conceptuale. 

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, preşedintele de şedintă, domnul Igna Ioan, 

declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local , mulțumindu-le tuturor pentru 

participare. 

 

PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

 

CONSILIER                                                              SECRETAR 

                         IGNA IOAN                                              CRIŞAN GHEORGHE  


