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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  29 septembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr. 122 din data 

de 22 septembrie 2017. 

Şedinţa începe la ora  fixată în convocator -  ora 1000. 

  Din totalul de 11 consilieri în funcţie,  sunt prezenţi şi participă la  şedință  10 

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

Dimitrie , Palcu Raul,Teorean Claudiu Dan, Ţapoş Dimitrie Ioan, Săcară Doru Ioan, Teorean 

Ioan Cornel și  Mureşan Adrian Marius.  

           Nădăban Stelian Traian este  absent. 

 Prezenţa consilierilor în număr  de 10, 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 Tîlmaciu Nela-Daniela, 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 Palcu Raul  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. 90 privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa anterioară, în 

unanimitate de voturi (10 consilieri). 
  În continuare  preşedintele de şedinţă, domnul Palcu Raul, prezintă consilierilor 

 

 ORDINEA DE ZI 

după cum urmează: 

 

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

extraordinare a  Consiliului Local Socodor din data de 15 septembrie 2017; 
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2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor din 

cadrul proiectului cu titlul ”Amenajare infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, 

județul Arad”; 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor din 

cadrul proiectului cu titlul ”Modernizare strazi în comuna Socodor, jud.Arad”; 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea membrilor comisie de evaluare a ofertelor din 

cadrul proiectului cu titlul ”Construire grădiniță cu program normal, comuna Socodor, județul 

Arad”; 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor din 

cadrul proiectului cu titlul ” Renovare și dotare cămin cultural, comuna Socodor, județul 

Arad”; 

6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor din 

cadrul proiectului cu titlul ”Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere 

canalizare menajeră în comuna Socodor, județul Arad”; 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii perioadei de pășunat pentru anul  2017; 

8.  Proiect de hotărâre privind implementarea  proiectului cu titlul ”Eco trans system - 

transport  transfrontalier ecologic în zona Socodor – Ketegyhaza” și aprobarea depunerii 

acestuia în cadrul Programului de Cooperare Teritorială 2014-2020 ”Interreg V A România-

Ungaria” în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile; 

9.  Proiect de hotărâre privind implementarea  proiectului cu titlul ” Cooperare 

transfrontalieră  între instituțiile din Socodor și Ketegyhaza” și aprobarea depunerii acestuia 

în cadrul Programului de Cooperare Teritorială 2014-2020 ”Interreg V A România-Ungaria” 

în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile; 

10. Proiect de hotărâre privind implementarea  proiectului cu titlul ” Cooperarea 

transfrontalieră între cetățenii din zona Ketegyhaza-Socodor” și aprobarea depunerii 

acestuia în cadrul Programului de Cooperare Teritorială 2014-2020 ”Interreg V A România-

Ungaria” în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile; 

11.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii unui spațiu în vederea desfășurării de 

activități economice; 

12.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor al 

comunei Socodor(PAAR); 

13.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Centrului Operativ cu Activitate Temporară al comunei Socodor (COAT); 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Socodor (SVSU); 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2017; 

16. Diverse; 

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

completarea  ordinii de zi. 

Se propune de către domnul primar suplimentarea ordinii de zi cu încă un punct și anume : 

Punctul 1 suplimentar: Proiect de hotărâre privind atribuirea în flosință gratuită a imobilului 

în suprafață de 20,67 mp amplasați în corpul C2 al Căminului Cultural către Asociația Club 

Sportiv Socodor. 

Domnul  preşedinte consultă plenul și întrebă, încă o dată, 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 10 voturi ”pentru”, 

HOTĂRÂREA nr. 91 privind aprobarea ordinii de zi. 
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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 membrilor comisiei de evaluare a ofertelor din 

cadrul proiectului cu titlul ”Amenajare infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, 

județul Arad”, ținându-se cont că primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.90. 

 Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul 

compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub 

nr.3118/22.09.2017 întocmit de doamna Stuparu Ana-Andreea, inspector de specialitate - 

responsabil achiziții publice în cadrul primăriei Socodor. Se prezintă programul de achiziții 

pentru proiectul cu titlul ”Amenajare infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, 

județul Arad”. 

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  

10 voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 92  privind aprobarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor 

din cadrul proiectului cu titlul ”Amenajare infrastructură drumuri agricole în comuna 

Socodor, județul Arad”.  

 

Punctul 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor din 

cadrul proiectului cu titlul ”Modernizare străzi în comuna Socodor, jud.Arad”. 

Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul 

compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub 

nr.3120/22.09.2017 întocmit de doamna Stuparu Ana-Andreea, inspector de specialitate - 

responsabil achiziții publice în cadrul primăriei Socodor. Se prezintă programul de achiziții 

pentru proiectul cu titlul ” Modernizare străzi în comuna Socodor, jud.Arad”. 

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

10 voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr.93 privind aprobarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor 

din cadrul proiectului cu titlul ”Modernizare străzi în comuna Socodor, jud.Arad”. 

 

Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea membrilor comisiei de evaluare a 

ofertelor din cadrul proiectului cu titlul ”Construire grădiniță cu program normal, comuna 

Socodor, județul Arad”. 

Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul 

compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3122/ 

22.09.2017 întocmit de doamna Stuparu Ana-Andreea, inspector de specialitate - 

responsabil achiziții publice în cadrul primăriei Socodor. Se prezintă programul de achiziții 

pentru proiectul cu titlul ”Construire grădiniță cu program normal, comuna Socodor, județul 

Arad”. 

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  

10 voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr.94 privind aprobarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor 

din cadrul proiectului cu titlul ”Construire grădiniță cu program normal, comuna 

Socodor, județul Arad”. 

 

Punctul 5 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor din 

cadrul proiectului cu titlul ”Renovare și dotare cămin cultural, comuna Socodor, județul 

Arad”. 

Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul 

compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3124/ 

22.09.2017 întocmit de doamna Stuparu Ana-Andreea, inspector de specialitate - 

responsabil achiziții publice în cadrul primăriei Socodor. Se prezintă programul de achiziții 

pentru proiectul cu titlul ” Renovare și dotare cămin cultural, comuna Socodor, județul Arad”. 

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  

10 voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată: 
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HOTĂRÂREA nr.95 privind aprobarea  membrilor comisiei de evaluare a ofertelor 

din cadrul proiectului cu titlul ”Renovare și dotare cămin cultural din comuna 

Socodor, jud.Arad”. 

 

Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor din 

cadrul proiectului cu titlul ”Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere 

canalizare menajeră în comuna Socodor, județul Arad”. 

Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul 

compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3124/ 

22.09.2017 întocmit de doamna Stuparu Ana-Andreea, inspector de specialitate - 

responsabil achiziții publice în cadrul primăriei Socodor. Se prezintă programul de achiziții 

pentru proiectul cu titlul ”Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere 

canalizare menajeră în comuna Socodor, județul Arad”. 

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  

10 voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr.96 privind aprobarea membrilor comisiei de evaluare a 

ofertelor din cadrul proiectului cu titlul ”Reabilitare și extindere sistem de alimentare 

cu apă și extindere canalizare menajeră în comuna Socodor, județul Arad”. 

 

Punctul 7 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  reducerii perioadei de pășunat pentru anul  

2017. 

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

specialitate  înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3128/ 22.09.2017 întocmit de 

domnul  Nădăban Cristian Gheorghe,  inspector de specialitate – biroul agricol din cadrul 

primăriei Socodor. Se prezintă motivele care stau la baza reducerii perioadei de pășunat 

pentru anul 2017, respectiv faptul că terenul agricol de categoria pășune(pajiști) aflat în 

proprietatea privată a comunei Socodor este afectat în proprție de peste 65% de către 

secetă, fiind practic impobil de pășunat.Este necesară reducerea perioadei de pășunat 

pentru refacerea pajiștilor pentru anul 2018. 

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

10 voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr.97 privind reducerea perioadei de pășunat pentru anul 2017. 

 

Punctul 8 

Proiect de hotărâre privind implementarea  proiectului cu titlul ”Eco trans system - 

transport  transfrontalier ecologic în zona Socodor – Ketegyhaza” și aprobarea depunerii 

acestuia în cadrul Programului de Cooperare Teritorială 2014-2020 ”Interreg V A România-

Ungaria” în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile. 

Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu 

nr. 3130/22 septembrie 2017, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și 

oportunitatea proiectului, proiectul constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității. Prin 

implementarea lui se vor realiza peste 6 km de piste pentru biciclete. 

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  

10 voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr.98 privind implementarea proiectului „Eco trans system - 

transportul ecologic transfrontalier în zona Socodor - Ketegyhaza”. 

 

Punctul 9 

Proiect de hotărâre privind implementarea  proiectului cu titlul ”Cooperare 

transfrontalieră  între instituțiile din Socodor și Ketegyhaza” și aprobarea depunerii acestuia 

în cadrul Programului de Cooperare Teritorială 2014-2020 ”Interreg V A România-Ungaria” 

în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile. 

Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu 

nr. 3132/22 septembrie 2017, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și 

oportunitatea proiectului, proiectul constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității. Prin 

implementarea proiectului se vor realiza activități comune între instituțiile din Comuna 

Socodor și Administrația Ketegyhaza – județul Bekeș, Ungaria. 

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  

10 voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată: 
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HOTĂRÂREA nr.99 privind implementarea proiectului  „Cooperare 

transfrontalieră  între instituțiile din Socodor și Ketegyhaza”. 

 

Punctul 10 

Proiect de hotărâre privind implementarea  proiectului cu titlul ” Cooperarea 

transfrontalieră între cetățenii din zona Ketegyhaza-Socodor” și aprobarea depunerii 

acestuia în cadrul Programului de Cooperare Teritorială 2014-2020 ”Interreg V A România-

Ungaria” în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile. 

Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu 

nr. 3134/22 septembrie 2017, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și 

oportunitatea proiectului, proiectul constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității. Prin 

implementarea proiectului se vor realiza activități comune între cetățenii din Comuna 

Socodor și cetățenii din Ketegyhaza – județul Bekeș, Ungaria.Vor fi finanțate activități 

culturale, sportive, întâlniri între agnții economici din cele două localități de frontieră, 

agricultori și alte activități.  

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  

10 voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr.100 privind implementarea proiectului „Cooperarea 

transfrontalieră între cetățenii din zona Ketegyhaza-Socodor”. 

 

Punctul 11 

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu în vederea desfășurării de 

activități economice. 

Se dă cuvântul domnului primar. Se prezintă cererea formulată în acest sens de către 

doamna Balint Mihaela-Cerna administrator al SC Tidara Project Consulting SRL Arad, prin 

care se solicită închirierea spațiului fostului SPCLEP Socodor, în vederea desfășurării de 

activități economice. Spațiul solicitat este neutilizat la acestă dată. Modul de atribuire a 

spațiului va fi prin licitație publică, organizată conform prevederilor legale. Prețul de pornire 

al licitației va fi de 1 euro/mp/lună. Pragul va fi de 0,05 euro. Se prezintă de către acesta 

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat cu nr. 3136/22 septembrie 2017, întocmit de către doamna Ilieși Brigitta Claudia, 

inspector de specialitate - contabil în cadrul primăriei Socodor. 

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. 
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           Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

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

10 voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr.101 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui 

spațiu în vederea desfășurării de activități economice. 

 

Punctul 12 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor al 

comunei Socodor(PAAR). 

Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de 

specialitate întocmit de către domnul Boțoc Cătălin Adrian, șef SVSU, înregistrat cu nr. 

3138/22 septembrie 2017. Se prezintă Planului de analiză și acoperirea riscurilor al comunei 

Socodor. 

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  

10 voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr.102 privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea 

riscurilor al comunei Socodor(PAAR). 

 

Punctul 13 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

al Centrului Operativ cu Activitate Temporară al comunei Socodor (COAT). 

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

întocmit de către domnul Boțoc Cătălin Adrian, șef SVSU, înregistrat cu nr. 3140/22 

septembrie 2017. Se prezintă Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului 

Operativ cu Activitate Temporară al comunei Socodor (COAT). 

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  

10 voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr.103 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Centrului Operativ cu Activitate Temporară al comunei Socodor 

(COAT). 
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Punctul 14 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Socodor (SVSU). 

Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de 

specialitate întocmit de către domnul Boțoc Cătălin Adrian, șef SVSU, înregistrat cu nr. 

3142/22 septembrie 2017. Se prezintă Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Socodor (SVSU). 

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  

10 voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr.104 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Socodor 

(SVSU). 

 

Punctul 15 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului local rectificat în luna septembrie 

2017. 

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

specialitate întocmit de către doamna Ilieși Brigitta Claudia, cu atribuții în cadrul birolului de 

contabilitate, referat înregistrat cu nr. 3144 din 22.09.2017. Se prezintă în detaliu veniturile 

încasate și plățile efectuate în perioada 01.01.2017-21.09.2017. 

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. 

           Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

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

10 voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr.105 privind aprobarea bugetului rectificat al Comunei 

Socodor în luna septembrie 2017. 

 

Punctul 15 

Proiect de hotărâre privind atribuirea în flosință gratuită a imobilului în suprafață de 

20,67mp amplasați în corpul C2 al Căminului Cultural către Asociația Club Sportiv Socodor. 

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

specialitate întocmit de către doamna Ilieși Brigitta Claudia, cu atribuții în cadrul birolului de 

contabilitate, referat înregistrat cu nr. 3188 din 29.09.2017. Se prezintă clauzele înscrise  în 
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contractul de comodat, contract ce se va încheia pe perioadă nedeterminată având în 

vedere faptul că Asociați Club Sportiv Socodor va avea sediul stabilit în acest imobil. 

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 dacă mai 

sunt solicitate clarificări  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  

10 voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr.106 privind atribuirea în flosință gratuită a imobilului în 

suprafață de 20,67 mp amplasați în corpul C2 al Căminului Cultural către Asociația 

Club Sportiv Socodor. 

 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

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

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

pentru participare. 

 

 

PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

 

CONSILIER                                                              SECRETAR 

                      PALCU RAUL                                                    CRIŞAN GHEORGHE  


