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PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat astăzi  25 octombrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr. 141 din data 

de 20 octombrie  2017. 

Şedinţa începe la ora  fixată în convocator -  ora 1000. 

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

Ioan Cornel, Nădăban Stelian Traian 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 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 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. 107 privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa anterioară, 

în unanimitate de voturi (11 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 

ordinare a  Consiliului Local Socodor din data de 29 septembrie 2017; 
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2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului cu titlul ”Construire școală cu clasele I-VIII Comuna Socodor, județul Arad”; 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al comunei 

Socodor a cheltuielilor care nu se finanțează din bugetul de stat prin PNDL în cadrul 

proiectului cu titlul ”Construire școală cu clasele I-VIII Comuna Socodor, județul Arad”; 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei credit rambursabil de către 

comuna Socodor; 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la 30 septembrie 

2017; 

6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat în luna octombrie 2017;  

7.  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. 108 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 indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului cu titlul ”Construire școală cu clasele I-VIII Comuna Socodor, județul Arad”, 

ținându-se cont că primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.107. 

 Se dă cuvântul domnului primar. Se prezintă de către acesta raportul comparti-

mentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3374/20.10.2017 

întocmit de doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector de specialitate – contabil șef în cadrul 

primăriei Socodor și domnul Heinzl Carol Marcel referent în cadrul biroului de urbanism. Se 

prezintă devizul general actualizat al proiectului. 

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 și raportul întocmit de către 

comisia de învățământ prezentat de către doamna Crișan Ramona. 

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. 109  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați 

ai proiectului cu titlul ”Construire școală cu clasele I-VIII Comuna Socodor, județul 

Arad”. 
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Punctul 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al comunei 

Socodor a cheltuielilor care nu se finanțează din bugetul de stat prin PNDL în cadrul 

proiectului cu titlul ”Construire școală cu clasele I-VIII Comuna Socodor, județul Arad”. 

Se dă cuvântul domnului primar. Se prezintă de către acesta raportul comparti-

mentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3376/20.10.2017 

întocmit de doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector de specialitate – contabil șef 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 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.110 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor 

care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul  PNDL la obiectivul de 

investiție  ”Construire școală cu clasele I-VIII Comuna Socodor, județul Arad”. 

 

Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei credit rambursabil de către 

comuna Socodor. 

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

compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3378/ 

20.10.2017 întocmit de domnul Crișan Gheorghe, secretar 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. 

           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.111 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 

2.000.000 lei, în conformitate cu  prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.  

27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

 

Punctul 5 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea execuției bugetului local la 30 

septembrie 2017. 

Se dă cuvântul domnului primar. Se prezintă de către acesta raportul comparti-

mentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3380/20.10.2017 
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întocmit de doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector de specialitate – contabil șef 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. 

           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.112 privind aprobarea  execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 

2017. 

 

Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al Comunei Socodor în luna 

octombrie  2017. 

Se dă cuvântul domnului primar. Se prezintă de către acesta raportul comparti-

mentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3382/20.10.2017 

întocmit de doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector de specialitate – contabil șef în cadrul 

primăriei Socodor. 

 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 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.113 privind aprobarea bugetului rectificat al Comunei 

Socodor în luna octombrie  2017. 

 

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 prezinte stadiul realizării 

amenajamentului pastoral la nivelul UAT Socodor, având în vedere importanța acestuia, 

ținând cont că începând cu anul 2018 nu se vor primi subvenții pentru suprafețele pe care 

nu sa realizat amenajamentul pastoral. 

Domnul primar, Jura Ioan Dimitrie : vă informeaz, doamnelor și domnilor consilieri, că 

se lucrează la amenajament, iar în cursul săptămânii viitoare vor fi preluate probe de sol de 
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către cei de la Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice Arad. Până la ședința 

ordinară din luna noiembrie acesta ar trebui finalizat, dacă se respectă calendarul propus și 

tot până atunci vom finaliza și propunerea de regulament pentru organizarea pășunatului la 

nivelul comunei Socodor, regulament pe care dorim să-l discutăm cu toate părțile implicate.   

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  


