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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 28 februarie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Comunei Socodor, judeţul Arad.
Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului nr. 13 din data de
20 februarie 2018.
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, 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 doamnele Tîlmaciu Nela-Daniela și Ilieși Brigitta Claudia și
domnul Cristea Alexandru Valentin, 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. 11 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
ORDINEA DE ZI
după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței ordinare din
data de 31 ianuarie 2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
proiectului cu titlul ”Amenajare trotuare în localitatea Socodor, județul Arad”, faza de proiectare
P.T.;
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cadrului general și a procedurii privind acordarea
finanțărilor nerambursabile în anul 2018, precum și sumele aprobate pentru anul 2018;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
proiectului cu titlul ”Construire școală cu clasele I-VIII comuna Socodor, județul Arad”, faza de
proiectare D.A.L.I.;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
proiectului cu titlul ”Construire școală cu clasele I-VIII comuna Socodor, județul Arad”, faza de
proiectare P.T.;
6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni;
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. 12 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 ”Amenajare trotuare în localitatea Socodor, județul Arad”, faza de proiectare
P.T, ținându-se cont că primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.11.
Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.496/23.02.2018,
întocmit de doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector de specialitate – contabil șef în cadrul
primăriei Socodor și domnul Heinzl Carol Marcel – referent, responsabil cu urbanismul în
cadrul Primăriei Comunei Socodor. Se prezintă devizul general actualizat, după întocmirea
proiectului tehnic.Finanțarea investiției se va face din bugetul local, eșalonat, în perioada
2018-2020.
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 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. 13 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
proiectului cu titlul ”Amenajare trotuare în localitatea Socodor, județul Arad”, faza de
proiectare Proiect Tehnic.
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Punctul 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea cadrului general și a procedurii privind acordarea
finanțărilor nerambursabile în anul 2018, precum și sumele aprobate pentru anul 2018.
Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate
înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.498/23.02.2018 întocmit de domnul Crișan
Gheorghe, secretar – în cadrul Primăriei Socodor. Se prezintă sumele alocate pentru anul
2018, sume aprobate prin HCL nr.5/2018 de aprobare a bugetului local pentru anul 2018 și
metodologia de acordare a sumelor de la bugetul local pentru finanțarea proiectelor în baza
prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
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 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.14 privind aprobarea cadrului general și a procedurii privind
acordarea finanțărilor nerambursabile în anul 2018, precum și sumele aprobate pentru
anul 2018.
Punctul 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
proiectului cu titlul ”Construire școală cu clasele I-VIII comuna Socodor, județul Arad”, faza de
proiectare D.A.L.I.
Se dă cuvântul doamnei contabil șef Ilieși Brigitta Claudia. Se prezintă de către aceasta
raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub
nr.500/23.02.2018, întocmit de doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector de specialitate –
contabil șef în cadrul primăriei Socodor și domnul Heinzl Carol Marcel – referent, responsabil
cu urbanismul în cadrul Primăriei Comunei Socodor. Se prezintă devizul general actualizat la
faza de proiectare D.A.L.I. Finanțarea investiției se va realiza din fonduri nerambursabile prin
Programul Operațional Reginal 2014-2020- Axa Prioritară 10 și cofinanțare de la bugetul local.
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.
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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. 15 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
proiectului cu titlul ”Construire școală cu clasele I-VIII comuna Socodor, județul Arad”,
faza de proiectare D.A.L.I..
Punctul 5
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, faza de proiectare
Proiect Tehnic.
Se dă cuvântul doamnei contabil șef Ilieși Brigitta Claudia. Se prezintă de către aceasta
raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub
nr.502/23.02.2018, întocmit de doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector de specialitate –
contabil șef în cadrul primăriei Socodor și domnul Heinzl Carol Marcel – referent, responsabil
cu urbanismul în cadrul Primăriei Comunei Socodor. Se prezintă devizul general actualizat la
faza de proiectare Proiect Tehnic. Finanțarea investiției se va realiza din fonduri
nerambursabile prin Programul Operațional Reginal 2014-2020- Axa Prioritară 10 și
cofinanțare de la bugetul local. Obiectivului de investiţie de interes local „ Construire Școală
cu clasele I-VIII Comuna Socodor, Județul Arad ”, are o valoarea estimată a investiţiei în
cuantum de 10.326.191,60 lei, conform devizului general, din care cheltuieli eligibile
7.092.438,99 lei și cheltuieli neeligibile 3.233.752,61 lei. Din bugetul local al comunei Socodor
se va asigura cofinanţarea obiectivului de investiţie, în conformitate cu prevederile ghidului
POR de 2%, respectiv 141.848,77 lei. Sprijinul nerambursabil solicitat este de 6.950.590,22
lei.
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.16 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, faza
de proiectare Proiect Tehnic.
Punctul 6
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei
luni.
Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate
înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.503/23.02.2018 întocmit de domnul Crișan
Gheorghe – secretar în cadrul primăriei Socodor.
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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 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.17 privind alegerea domnului Teorean Claudiu Dan președinte
de ședință pentru următoarele trei luni.
Diverse.
Domnul preşedinte întreabă consilierii dacă, pe lângă punctele discutate doresc să
prezinte alte probleme legate de comuna Socodor.
Domnul secretar informează membrii consiliului despre situația proiectelor pentru care
s-a solicitat finanțare nerambursabilă:
 proiectul cu titlul ”Construire platformă de depozitare și gospodărie a gunoiului
de grajd și stație de compostare în comuna Socodor, județul Arad” , depus de comuna
Socodor în cadrul programului ,,Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți 2016-2022” în
vederea obținerii de finanțare nerambursabilă, în luna iulie 2017, a întrunit 53,67 puncte, sub
limita minumă de 70 puncte și a fost respins de la finanțare.Totodată vă informez că a fost
postat pe pagina de internet www.inpcp.ro, noul ghid de finanțare pentru anul 2018. Pentru a
întocmi o notă conceptuală mai complexă, care să întrunească un punctaj superior limitei de
70 puncte, vom contracta o fimă de specialitate, astfel încât să redepunem proiectul în
vederea obținerii finanțării nerambursabile.
 proiectul cu titlul ”Construire școală cu clasele I-VIII comuna Socodor, județul
Arad” depus în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 10
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, a fost respins, cu posibilitatea de repunere după
refacerea documentației conform prevederilor ghidului de finanțare.
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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ
CONSILIER
SĂCARĂ DORU IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
CRIŞAN GHEORGHE
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