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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 decembrie  2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr. 194 din data 

de 20 decembrie 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, Teorean Ioan Cornel, Ţapoş Dimitrie Ioan, 

Săcară Doru Ioan, 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 la ședință sunt doamna director a Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor-

Rodica Palcu, doamnele Tîlmaciu Nela-Daniela, Ilieși Brigitta Claudia și Pantea Nicoleta și 

domnii Cristea Alexandru Valentin și Nădăban Cristian Gheorghe,  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 Săcară Doru 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. 124 privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa anterioară, 

în unanimitate de voturi (11 consilieri). 
  În continuare  preşedintele de şedinţă, domnul Săcară Doru Ioan, prezintă 

consilierilor 
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 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 30 noiembrie 2017; 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat pentru anul 2017 în 

luna decembrie; 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat în luna decembrie 2017 a 

S.C. SELECTIV SOC COLECTARE S.R.L.;  

4.  Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul 

Comunei  Socodor , pentru anul 2018; 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate începând cu  anul 2018; 

6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a 

activităților comerciale în comuna Socodor;  

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic actualizat privind 

documentele create/deținute de Comuna Socodor; 

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării și completării HCL 119/2017 

privind aprobarea reorganizării Serviciului de alimentare cu apă și canalizare a apelor uzate 

la nivelul comunei Socodor, forma de gestiune, Regulementul și caietul de sarcini;    

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a infrastructurii tehnico-

edilitare aferente sistemului de alimentare cu apă și apă uzată către Serviciul apă-canal 

Socodor; 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului și tarifului la serviciile de 

alimentare cu apă și apă uzată(canalizare și epurare); 

11.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea strategiei pentru educație la nivelul 

comunei Socodor; 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea domeniului public actualizat al comunei 

Socodor; 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei 

Socodor; 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și acțiuni de interes local 

efectuate de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2018; 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a 

indicatorilor tehnico-economici  ai proiectului cu titlul ”Construire școală cu clasele I-VIII 

Socodor, județul Arad” și depunerea acestuia în cadrul Programului Operational Regional 

2014-2020,  Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale; 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ”Construire școală cu 

clasele I-VIII Socodor, județul Arad” și depunerea acestuia în cadrul Programului 

Operational Regional 2014-2020,  Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale; 

17.  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. 125 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.  
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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 bugetului local rectificat în luna decembrie 

2017, ținându-se cont că primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.124. 

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

mentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.4654/22.12.2017, 

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

primăriei Socodor. Se prezintă veniturile și cheltuielile bugetului local, execuția la data de 

22.12.2017, precum și influențele care au loc la prezenta rectificare față de venituri și 

cheltuieli. Se prezintă bugetul inițial al împrumuturilor interne, unde la venituri sunt 

evidențiate sumele împrumutate de la M.F. conform  O.U.G. 27/2017, în cuantum de 

2.000.000 lei, iar la cheltuieli sumele sunt  prevazute la cap.84 ”Transporturi”.  

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. 126 privind aprobarea bugetului local rectificat în luna decembrie 

2017. 

Punctul 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat în luna decembrie 2017 a 

S.C. SELECTIV SOC COLECTARE S.R.L.. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.4656/22.12.2017 întocmit de doamna 

Tîlmaciu Nela-Daniela – contabil în cadrul SC Selectiv Soc Colectare SRL. Se prezintă 

evoluția veniturilor și cheltuielilor în perioada ianuarie-decembrie 2017, conform balanței de 

verificare din 22 decembrie 2017,  precum și diferențele de la bugetul aprobat inițial și 

propunerea de rectificare din luna decembrie 2017. Se prezină gradul de colectare a tarifului 

de salubritate pe fiecare comună și localitate în parte. Comuna Socodor este acționar 

majoritar în cadrul SC Selectiv Soc Colectare SRL, cu 33,34% din totalul acțiunilor. Comuna 

Grăniceri deține 33,33% din acțiuni iar Comuna Pilu 33,33%. 

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. 
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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  

11 voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 127 aprobarea bugetului rectificat în luna decembrie 2017 a S.C. 

SELECTIV SOC COLECTARE S.R.L.. 

Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei  

Socodor , pentru anul 2018. 

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

specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.4658/ 22.12.2017 întocmit de 

domnul Pășcuțiu Gheorghe Florin – inspector în cadrul biroului contabilitate și impozite și 

taxe și de doamna Ilieși Brigitta Claudia- contabil șef în cadrul biroului contabilitate și 

impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Socodor. Se precizeză că impozitele și taxele 

locale vor rămâne la nivelul celor din anul 2017( așa cum au fost stabilite prin HCL 

78/31.10.2015) cu mențiunea că acolo unde sunt modificări/actualizări/completări ale 

Codului fiscal (Legea 227/2015- titlul IX- Impozite și taxe locale), nivelul acestora va fi 

conform prevederilor înscrise în Codul fiscal, cu valabilitate din 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.  

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

11 voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 128  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul 

Comunei  Socodor , cu aplicare începând cu anul 2018. 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate începând cu  anul 2018. 

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

specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.4660/22.12.2017 întocmit de 

doamna Tîlmaciu Nela-Daniela – contabil în cadrul SC Selectiv Soc Colectare SRL. Se 

prezintă evoluția încasărilor, plăților și a datoriilor din  perioada ianuarie-decembrie 2017, 

conform evidențelor contabile la data de 22 decembrie 2017. Se prezină gradul de colectare 

a tarifului de salubritate pe fiecare comună și localitate în parte. Nivelul taxei de salubritate 

pentru anul 2018 va rămâne neschimbat față de cel practicat în anul 2017, respectiv suma 

de 30 lei/persoană/an, la care se adaugă T.V.A. de 5,70 lei, pentru persoanele fizice și de 

48,74 lei/mc la care se adaugă TVA de 9,26 lei pentru persoanele juridice și pentru 

instituțiile publice.Taxa pentru persoanele fizice va fi încasată de către biroul contabilitate, 

impozite și taxe din cadrul Primariei Socodor iar taxa pentru prestațiile efectuate la 

persoanele juridice și instituțiile publice va fi încasată direct de către SC Selectiv Soc 

Colectare SRL. 

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. 
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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. 129 privind aprobarea taxei de salubritate începând cu  anul 2018. 

Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activităților 

comerciale în comuna Socodor. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.4662/22.12.2017 întocmit de domnul Crișan 

Gheorghe – secretar în cadrul primăriei Socodor. Se prezintă Regulamentul de desfășurare 

a activităților comerciale în comuna 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 nr.1 și raportul comisiei de 

specialitate nr.3, prezentat de domnul Mureșan Adrian Marius, 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.130 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a 

activităților comerciale în comuna Socodor. 

Punctul 7 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic actualizat privind 

documentele create/deținute de Comuna Socodor.  

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

specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.4664/22.12.2017 întocmit de 

domnul Crișan Gheorghe – secretar în cadrul primăriei Socodor. Se prezintă adresa 

7381/22.12.2017 a SPCLEP Socodor prin care se solicită aprobarea nomenclatorului 

arhivistic actualizat privind documentele create/deținute de SPCLEP 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 nr.3, 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. 

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.131 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic actualizat 

privind documentele create/deținute de Comuna Socodor. 
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Punctul 8 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării și completării HCL 119/2017 privind 

aprobarea reorganizării Serviciului de alimentare cu apă și canalizare a apelor uzate la 

nivelul comunei Socodor, forma de gestiune, Regulementul și caietul de sarcini. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.4666/22.12.2017 întocmit de domnul Crișan 

Gheorghe – secretar în cadrul primăriei Socodor. Se propune modalitatea de încredintarea 

gestiunii  serviciului de apă și apă uzată ca gestiune directă către Serviciul apă-canal 

Socodor conform studiului de oportunitate întocmit în acest sens. Serviciul Apă-Canal 

Socodor  va avea un numărul total de 4 posturi, din care, șef serviciu-1 post, muncitor 

calificat apă- 1 posturi, muncitor calificat stație de epurare/canalizare-1 post și 

contabil/casier - 1 post. Salarizarea personalului se va face conform Legii 153/2017 și a 

HCL 77/2017. Până la organizarea concursului pentru ocuparea postului de șef serviciu, dar 

nu mai târziu de 31 decembrie 2018, funcția va fi deținută de domnul Pantea Dănuț  Adrian. 

Persoanele angajate la Compania de Apă Chișineu Criș și care desfășoară activitatea pe 

raza U.A.T. Socodor , vor fi transferate în cadrul Serviciului de apă-canal Socodor, începând 

cu data de 01.01.2018. 

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.  

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

11 voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 132 privind aprobarea  modificării și completării HCL 

119/2017 privind aprobarea reorganizării Serviciului de alimentare cu apă și 

canalizare a apelor uzate la nivelul comunei Socodor, forma de gestiune, 

Regulementul și caietul de sarcini. 

Punctul 9 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a infrastructurii tehnico-

edilitare aferente sistemului de alimentare cu apă și apă uzată către Serviciul apă-canal 

Socodor. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.4669/22.12.2017 întocmit de domnul Crișan 

Gheorghe – secretar în cadrul primăriei Socodor. S-a prezentat Contractul-cadru de 

delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă. S-a prezentat lista bunurilor din 

domeniul public şi privat al Comunei Socodor, aferente sistemului public de alimentare cu 

apă și apă uzată a Comunei Socodor, care vor fi date în administrare  prin Contractul de 

Delegare către Serviciul de apă-canal 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. 
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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.133 privind aprobarea dării în administrare a infrastructurii 

tehnico-edilitare aferente sistemului de alimentare cu apă și apă uzată către Serviciul 

apă-canal Socodor. 

Punctul 10 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului și tarifului la serviciile de alimentare cu 

apă și apă uzată (canalizare și epurare). 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.4670/22.12.2017,  întocmit de domnul 

Crișan Gheorghe – secretar în cadrul primăriei Socodor. Sa prezentat modul de stabilire al 

prețului/tarifului la apă și apă uzată, preț stabilit în conformitate cu prevederile Ordinului 

Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare 

sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare. Se propune ca preț pentru apa potabilă 2,3 lei/mc, iar pentru apa uzată 1,7 

lei/mc. Serviciul apa canal Socodor nu este plătitor de TVA, prețurile de mai sus sunt finale 

și urmează a fi aplicate începând cu data de 01.01.2018. Se prezintă o situație comparativă 

cu prețurile/tarifele practicate și de alți operatori economici de profil. 

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.134 privind aprobarea prețului și tarifului la serviciile de 

alimentare cu apă și apă uzată(canalizare și epurare). 

Punctul 11 

Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei pentru educație la nivelul comunei 

Socodor. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.4672/22.12.2017,  întocmit de domnul 

Crișan Gheorghe – secretar în cadrul primăriei Socodor. Se prezintă strategia pentru 

educație pentru următoarea perioadă întocmită împreună cu personalul de conducere din 

cadrul Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor, respectiv cu doamna director Rodica 

Palcu. 

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. 
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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  

11 voturi ” pentru”, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr.135 privind aprobarea strategiei pentru educație la nivelul 

comunei Socodor pentru perioada 2018-2028. 

Punctul 12 

Proiect de hotărâre privind aprobarea domeniului public actualizat al comunei 

Socodor. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.4674/22.12.2017,  întocmit de domnul 

Crișan Gheorghe – secretar în cadrul primăriei Socodor. Se prezintă totalitatea bunurilor 

care fac parte din domeniul public al UAT Socodor, așa cum au fost inventariate de comisia 

specială constituită conform H.C.L.67/28.06.2017,  bunuri care vor fi inscrise în anexă la 

prezenta hotărâre și care vor actualiza, modifica și completa prevederile H.C.L. 

nr.38/25.09.2001 cu privire la aprobarea domeniului public al Comunei Socodor, hotărâre 

care a stat la baza promovării și adoptării  Anexei nr. 56 a H.G.R. nr.976/05.09.2002 privind 

atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și 

comunelor din județul Arad. Au fost prezentate toate modificările și completările aduse 

domeniului public al U.A.T. Socodor de la data publicării în monitorul oficial, respectiv 

19.09.2002  și până în prezent. 

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 nr.1, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre de către domnul Unc Dimitrie, președintele comisiei, raportul comisiei de 

specialitate nr.2, care avizează favorabil proiectul de hotărâre de către doamna Crișan 

Ramona, președintele comisiei  și raportul comisiei de specialitate nr.3, 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. 

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.136 privind aprobarea domeniului public actualizat al 

comunei Socodor. 

Punctul 13 

Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Socodor 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.4676/22.12.2017,  întocmit de domnul 

Crișan Gheorghe – secretar în cadrul primăriei Socodor. Se prezintă nomenclatorul stradal 

aprobat în anul 1921, cu mențiunea că toate străzile au fost înscrise în cartea funciară. 

Astfel în foaia de posesie cu nr.232 a localității Socodor din anul 1921, de la pozițiile de 

ordine 138 până la 172 și începând cu numărul topografic 1696 și până la numărul 

topografic 1731 sunt evidențiate străzile din localitatea Socodor.Ținând cont de acest 

aspect, am propus ca pentru fiecare stradă să fie atribuit un număr de ordine. Astfel pentru 

Strada Mare cu nr.top 1696 din CF vechi  232 Socodor va fi atribuit nr.1, se va denumi 

”Strada 1” și va cuprinde toate imobilele amplasate pe partea stângă și pe partea dreaptă, 
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așa cu sunt ele numerotate în prezent. La fel se va proceda și cu celelate denumiri de străzi. 

Detalierile sunt prezentate în referatul de specialitate întocmit în acest sens.  

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 nr.1, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre de către domnul Unc Dimitrie, președintele comisiei, raportul comisiei de 

specialitate nr.2, care avizează favorabil proiectul de hotărâre de către doamna Crișan 

Ramona, președintele comisiei  și raportul comisiei de specialitate nr.3, 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. 

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.137 privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei 

Socodor. 

Punctul 14 

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și acțiuni de interes local 

efectuate de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2018. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.4678/22.12.2017,  întocmit de doamna 

Pantea Nicoleta – inspector în cadrul biroului de asistență socială al Primăriei Socodor și 

domnul Teorean Ioan Cornel viceprimarul 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 nr.1, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre de către domnul Unc Dimitrie, președintele comisiei și  raportul comisiei de 

specialitate nr.2, 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.138 privind aprobarea planului de lucrări și acțiuni de 

interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2018. 

Punctul 15 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a 

indicatorilor tehnico-economici  ai proiectului cu titlul ”Construire școală cu clasele I-VIII 

Socodor, județul Arad” și depunerea acestuia în cadrul Programului Operational Regional 

2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale; 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.4680/22.12.2017, întocmit de domnul Crișan 

Gheorghe – secretar al Primăriei Socodor. 
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Consiliul local este informat despre stadiul documentației depuse pentru acelaș 

proiect  în cadrul Programului de Dezvoltare Locală (PNDL) și despre intenția de a depune 

documentația și în cadrul POR Axa 10. În situația în care se vor obține finanțări în cadrul 

ambelor programe, pentru evitarea dublei finanțări se va opta pentru P.O.R., având în 

vedere că prin axa prioritara 10 pot fi incluse în cadrul proiectului și dotările aferente 

obiectivului de investiție, dotări care în cadrul programului finanțat prin P.N.D.L. nu au putut 

fi incluse datorită neîncadrării în costul standard conform prevederilor în vigoare. 

Se prezintă prevederile ghidului solicitantului pentru accesarea de fonduri 

nerambursabile prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 10- 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Se prezintă grila cu modul de realizare a 

punctejelor, tinând cont de obligativitatea obținerii a minim 60 puncte în vedera obținerii 

finanțării nerambursabile. 

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 nr.1, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre de către domnul Unc Dimitrie, președintele comisiei și  raportul comisiei de 

specialitate nr.2, 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.139 privind aprobarea documentației tehnico-economice  și 

a indicatorilor tehnico-economici  ai proiectului cu titlul ”Construire școală cu clasele 

I-VIII Socodor, județul Arad” și depunerea acestuia în cadrul Programului Operational 

Regional 2014-2020,  Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. 

Punctul 16 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ”Construire școală cu clasele 

I-VIII Socodor, județul Arad” și depunerea acestuia în cadrul Programului Operational 

Regional 2014-2020,  Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii edicaționale. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.4682/22.12.2017, întocmit de domnul Crișan 

Gheorghe – secretar al Primăriei Socodor. 

Se prezintă lucrările realizate la obiectivul de investiție ”Construire școală cu clasele 

I-VIII Socodor, județul Arad”, stadiul de conservare a acestora precum și restul de executat 

conform proiectului tehnic întocmit în acest sens. 

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 nr.1, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre de către domnul Unc Dimitrie, președintele comisiei și  raportul comisiei de 

specialitate nr.2, 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.  
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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.140 privind aprobarea proiectului cu titlul ”Construire școală 

cu clasele I-VIII Socodor, județul Arad” și depunerea acestuia în cadrul Programului 

Operational Regional 2014-2020,  Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale. 

Diverse. 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

Domnul secretar intervine și informeză președintele de sedință și membri consiliului 

local despre solicitarea depusă de către domnul Roșca Silviu Petru în calitate de 

administrator al SC Flat Design Construct SRL Socodor. Se citește oferta domnului Roșca 

Silviu Petru cu privire la achiziționarea terenului aferent Cărților funciare 302780, 302778, 

302776 și 302777 Socodor. 

Imobilele menționate mai sus fac parte din domeniul privat al comunei Socodor, iar la 

momentul de față nu există notificate construcții pe acestea. În conformitate cu prevederile 

art.123, alin.(2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată(r1) cu 

modificările și completările ulterioare, ele pot fi vândute și/sau închiriate prin licitație publică, 

organizată în condițiile legii.  

Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care consiliile locale hotărăsc 

vânzarea unui teren aflat în proprietatea privata a unității administrativ-teritoriale pe care 

sunt ridicate construcții, proprietarii de bună-credință ai acestora beneficiază de un drept de 

preempțiune la cumpărarea terenului aferent construcțiilor. Prețul de vânzare se stabilește 

pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local.  

În vederea rezolvării favorabile a cererii domnului Roșca Silviu Petru vom proceda la 

analizarea extraselor de carte funciară 302780, 302778, 302776 și 302777 Socodor. Pentru 

imobilele pe care sunt edificate construcții și notificate în C.F-uri, construcții care sunt în 

proprietatea SC Flat Design Construct SRL Socodor, se va întocmi raport de evaluare prin 

care se va stabili prețul de vânzare, raport care va fi aprobat într-o sedință viitoare de 

consiliul. În situația în care construcțiile nu sunt notificate în cărțile funciare mai sus 

menționate, vom solicita petentului notificarea acestora, pe cheltuiala sa, pentru a putea 

beneficia de derogarea prevazută de art.123, alin(2) din Legea 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată(r1) cu modificările și completările ulterioare. 

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

Doru Ioan, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local , mulțumindu-le 

tuturor pentru participare și urândul-le tuturor ”La Mulți Ani!”. 

 

            PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

 

CONSILIER                                                              SECRETAR 

               SĂCARĂ DORU IOAN                                               CRIŞAN GHEORGHE  


