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            CONSILIUL LOCAL  SOCODOR 

 Cod Fiscal: 3519330 ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal  317305, judeţul Arad, Tel.+4 0257 358 100;  

Fax.+4 0257 358 112;  e-mail: primaria@socodor.ro,  ; socodor@gmail.com; www.socodor.ro  
 
        

 
PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat astăzi  28 iunie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr. 75 din data de 

22 iunie  2017. 

Şedinţa începe la ora  fixată în convocator -  ora 1100. 

  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, Nădăban Stelian Traian, Ţapoş Dimitrie Ioan, Teorean Claudiu Dan, 

Săcară Doru Ioan, Teorean Ioan Cornel și  Mureşan Adrian Marius.  

           Nu sunt absenți. 

 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 sunt domnii Cristea Alexandru Valentin, Nădăban Cristian Gheorghe și 

doamna Ilieși Brigitta Claudia, angajați ai Primăriei Socodor.                           . 

 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 Mureșan Adrian Marius  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. 64 privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa anterioară , 

în unanimitate de voturi (11 consilieri). 
  În continuare  preşedintele de şedinţă, domnul Mureșan Adrian Marius, prezintă 

consilierilor 

 

 ORDINEA DE ZI 

după cum urmează: 

 

1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului Procesului-verbal al şedinţei ordinare 

a  Consiliului Local Socodor din data de 31 mai 2017; 
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2.- Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local care să facă parte din 

comisia de concurs ,în calitate de observator, concurs organizat pentru ocuparea funcției de 

director la Școala Gimnazială ”Iustin Marșieu”Socodor; 

3.- Proiect de hotărâre  privind aprobarea constituirii comisiei speciale pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Socodor; 

4.-Proiect de hotărâre  privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Socodor a 

terenului înscris în CF 303158  Socodor; 

5.- Proiect de hotărâre  privind  implementarea proiectului „Construire platformă depozitare 

și stație de compostare, ambalare/paletizare a gunoiului de grajd, în comuna Socodor, 

județul Arad” și aprobarea depunerii acestuia în cadrul programului ,,Controlul Integrat al 

Poluării cu Nutrienți 2016-2022” ; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării  zilelor comunei Socodor 

2017  “Praznic de Pită Nouă ” în perioada 13.08.2017 -15.08.2017; 

7.Informare privind adresa 6993/06.06.2017 a Orașului Chișineu Criș privind achiziționarea 

acțiunilor deținute de U.A.T. Socodor în cadrul S.C. COMPANIA DE APA ”VALEA 

CRIȘURILOR ” CHIȘINEU-CRIȘ; 

8.Diverse. 

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. 65 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 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  desemnării unui consilier local care să facă 

parte din comisia de concurs ,în calitate de observator ,concurs organizat pentru ocuparea 

funcției de director la Școala Gimnazială ”Iustin Marșieu” Socodor, ținându-se cont că primul 

punct a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.64. 

 Se dă cuvântul domnului secretar.Se prezintă de către acesta adresa primită de la 

Inspectoratul Școlar Judetean Arad, înregistrată la primăria Socodor cu nr.2175/ 21.06.2017 

prin care se solicită desemnarea unui consilier local care să facă parte din comisia de 

concurs ,în calitate de observator ,concurs organizat pentru ocuparea funcției de director la 

Școala Gimnazială ”Iustin Marșieu” Socodor. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator, prin care se propune din partea Consiliului Local domnul 

consilier Un Dimitrie. 

Domnul  preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte proponeri. 

Domnul  consilier Teorean Claudiu Dan propune pe domnul Mureșan Adrian Marius 

și solicită ca votul să fie secret. 

Se precizează de domnul secretar faptul că, în conformitate cu prevederile art.45 

alin.(5) din Legea 2015/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot 
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secret, cu excepțiile prevăzute de lege. Astfel se redactează 11 buletine de vot, pe care sunt 

înscrise cele două propuneri, respectiv domnul consilier Unc Dimitrie propus de domnul 

primar Jura Ioan Dimitrie și domnul consilier  Mureșan Adrian Marius propus de domnul 

consilier Teorean Claudiu Dan. Fiecare consilier intră în cabina de vot și procedează la 

tăierea cu o linie orizontală a persoanei care nu dorește să fie desemnată în comisie. 

Consilierul care întrunește cel mai mare număr de voturi va fi desemnat să participe din 

partea consiliului local în comisia de concurs ,în calitate de observator, concurs organizat 

pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială ”Iustin Marșieu” Socodor. 

Voturile au fost introduse în urnă, iar comsia de validare trece la numărarea lor și 

constată următoare: 

- pentru domnul Unc Dimitrie  - 9 voturi ”pentru”; 

- pentru domnul Mureșan Adrian Marius – 2 voturi”pentru”. 

Se adoptă astfel , cu 9 voturi ”pentru”, 

HOTĂRÂREA nr. 66  privind desemnarea domnului Unc Dimitrie, consilier local, 

care să facă parte din comisia de concurs, în calitate de observator ,concurs 

organizat pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială ”Iustin Marșieu” 

Socodor.  

Punctul 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei speciale pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Socodor. 

 Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă referatul de specialitate întocmit în 

acest sens, referat înregistrat cu nr.2214/ 23 iunie 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 dacă mai 

sunt solicitate clarificări  pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte clarificări și nici  alte propuneri. 

           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.67 privind aprobarea constituirii comisiei speciale pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 

Socodor. 

Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al Comunei 

Socodor a terenului înscris în CF 303158 Socodor în suprafață de 464 mp. 

Se dă cuvântul domnului primar. Se prezintă referatul de specialitate întocmit în acest 

sens, referat înregistrat cu nr.2217/ 23. 06. 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 dacă mai 

sunt solicitate clarificări  pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte propuneri și observații. 

           Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  
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Preşedintele de  şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre care se aprobă  cu  

11 voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată 

HOTĂRÂREA nr.68 aprobarea preluării în domeniul public al Comunei Socodor a 

terenului înscris în CF 303158 Socodor în suprafață de 464 mp. 

Punctul 5 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ”Construire platformă de 

depozitare a gunoiului de grajd și stație de compostare, ambalare în comuna Socodor, 

județul Arad”. 

  Se dă cuvântul domnului primar. Se prezintă  referatul de specialitate întocmit în 

acest sens de către  Marta Cornelia Floare și Nădăban Cristian Gheorghe din cadrul biroului 

agricol, înregistrat sub nr. 2219 din 23 iunie 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. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

           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.69 privind aprobarea  proiectului cu titlul ”Construire platformă de 

depozitare a gunoiului de grajd și stație de compostare, ambalare în comuna 

Socodor, județul Arad”. 

Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  organizării și desfășurării  zilelor comunei 

Socodor 2017 ”Praznic de Pită Nouă” în perioada 13-15 august  2017. 

 Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă  referatul de specialitate întocmit în 

acest sens de către  Ilieși Brigitta Claudia – cu atribuții de contabil , Pășcuțiu Gheorghe 

Florin- inspector impozite și taxe și Nan Ioan- director Căminul Cultural Socodor , referat 

înregistrat sub nr.2270 din 23 iunie  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 doamna Crișan Ramona, președintele comisiei. 

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

pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

           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.70 privind  aprobarea  organizării și desfășurării zilelor 

comunei Socodor 2017 ”Praznic de Pită Nouă” în perioada 13-15 august 2017. 

Punctul 7 

Informare privind adresa 6993/06.06.2017 a Orașului Chișineu Criș privind 

achiziționarea acțiunilor deținute de U.A.T. Socodor în cadrul S.C. COMPANIA DE APA 

”VALEA CRIȘURILOR ” CHIȘINEU-CRIȘ. 
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Se dă cuvântul domnului primar. Se citește conținutul adresei 6993/06.06.2017 a 

Orașului Chișineu Criș. Domnul primar informează membrii consiliului local despre situația 

cu care se confruntă  S.C. COMPANIA DE APA ”VALEA CRIȘURILOR ” CHIȘINEU-CRIȘ 

S.A., companie din care face parte și comuna Socodor, arătând că , conducerea companiei  

ar dori majorarea prețului apei potabile și al apei uzate pentru a putea acoperi cheltuielile 

preconizate a se efectua în anul 2017. În cursul acestei săptămâni, o parte din angajați ai 

companiei au demisionat, nemulțumiți datorită restanțelor la plata cheltuielilor de personal, 

salarii care în marea lor majoritate nu depășesc minimul pe economie. Probabil că, UAT 

Chișineu Criș dorește achiziționarea acțiunilor deținute de UAT Socodor în cadrul companiei 

datorită opunerii constante a subsemnatului de majorare a prețului la apă potabilă și la apă 

uzată. 

După prezentarea făcută de domnul primar, membri consiliului local au hotărât, în 

unanimitate, să nu fie vândute acțiunile deținute de UAT Socodor în cadrul SC Compania 

de Apă ”Valea Crișurilor” Chișineu-Criș.           

 

 Diverse. 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

Domnul consilier Igna Ioan solicită domnului primar să fie luate măsuri, dacă este 

posibil cât mai urgent, pentru combaterea insectelor, în special a țânțarilor și moliilor, ținând 

cont de temperaturile ridicate din acestă perioadă a anului. Se prezintă de către domnul 

primar oferta de preț primită în acest sens de la SC Aero Scoroget SRL, societate de profil 

care prestează servicii de zbor aviochimice. Prețul negociat este de 53 lei/ha la care se 

adaugă TVA de 19%. Având în vedere suprafața de 250 ha intravilan a UAT Socodor, ar fi 

necesară suma de 15.768 lei. Membrii consiliului sunt deacord, în unanimitate, cu oferta SC 

Aero Scoroget SRL. În aceste condiții vor fi luate măsuri pentru combaterea insecticidelor în 

săptămâna 03-09 iulie 2017. 

 

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, preşedintele de şedintă, domnul Mureșan 

Adrian Marius, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local , mulțumindu-le 

tuturor pentru participare. 

 

 

PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

 

CONSILIER                                                              SECRETAR 

              MUREȘAN ADRIAN MARIUS                                  CRIŞAN GHEORGHE  


