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PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi  30 martie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr. 26 din data de 

23 martie 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 doamna Ilieși Brigitta Claudia, domnul Boțoc Cătălin Adrian 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 

Teorean Claudiu Dan  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 Crișan Gheorghe. 

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. 18 privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa anterioară, în 

unanimitate de voturi (11 consilieri). 
            În continuare  preşedintele de şedinţă, domnul Teorean Claudiu Dan, prezintă 

consilierilor 

 

 ORDINEA DE ZI 

după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței 

ordinare din data de 28 februarie 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019; 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii din bugetul local al comunei Socodor 

a comisioanelor pentru plățile efectuate prin Ghișeul.ro, pentru taxe și impozite, conform 

H.G.1070/2013; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 

2018; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  planului de ocupare a funcţiilor publice din 

cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei Socodor  pentru anul 2018; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a  serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind starea economică, socială și 

de mediu a comunei Socodor în anul 2017; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor consilierilor și a viceprimarului 

pentru anul 2016 și anul 2017; 

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

comunei Socodor (PAAR), actualizat; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  organizării activității de apărare împotriva 

incendiilor în unitatea administrativ - teritorială comuna Socodor; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de voluntariat care se va încheia 

între persoanele voluntare din cadrul Serviciului Voluntar pentru situații de urgență și Consiliul 

Local ca beneficiar al voluntariatului și acordarea de compesații în bani membrilor SVSU 

Socodor, pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și alte activități prevăzute în 

programul serviciului; 

12. 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. 19 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 rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019, 

ținându-se cont că primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.18/2018. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.803/23.03.2018, întocmit de secretarul 

comunei. Se prezintă adresa nr.275 din 22.03.2018 a Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” 

Socodor  prin care se solicită aprobarea reței școlare pentru anul școlar 2018-2019 așa cum 

rezultă din avizul conform al I.S.J.Arad nr.3642/58/15.12.2017. Doamna consilier Crișan 

Ramona intervine și susține aprobarea rețelei școlare din anul școlar 2018-2019 în forma 

solicitată de conducerea școlii, respectiv de doamna director Rodica Palcu. Se face o scurtă 

prezentare a activității școlare de către domana consilier, fiind prezentate principalele 

probleme cu care se confruntă învațământul la nivel local, rezultatele mai puțin bune ale 

elevilor dar și câteva exemple de rezultate pozitive. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 
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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. 20 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019. 

Punctul 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii din bugetul local al comunei Socodor a 

comisioanelor pentru plățile efectuate prin Ghișeul.ro, pentru taxe și impozite, conform 

H.G.1070/2013. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.804/23.03.2018 întocmit de domnul Pășcuțiu 

Gheorghe Florin, inspector de specialitate  în cadrul Primăriei Socodor și doamna Ilieși Brigitta 

Claudia, contabil șef la Primăria Socodor.  

Domnul consilier Mureșan Adrian Marius întrebă cum sa realizat selectarea băncii 

comerciale prin care se vor derula operațiunile în cadrul aplicației Ghișeul.ro. 

Domnul secretar arată că, din dispoziția domnului primar au fost întocmite norificări 

către toți operatorii bancari înrolați în Sistemul Electronic de Plată (S.N.E.P.), prin care s-a 

solicitat ofertă privind nivelul comisioanelor practicate pentru operațini bancare în cadrul 

aplicației Ghișeul.ro. Au răspuns în termen patru operatori bancari, respectiv Libra Bank, CEC 

Bank, B.R.D. și Banca Transilvania. În urma analizării ofertelor, oferta depusă de CEC Bank a 

fost selectată în vederea încheierii contractului de colaborare, având comisionul bancar la 

nivelul de 1% atât pentru tranzacțiile efectuate de persoanele fizice cât și de persoanele 

juridice. 

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, 

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.21 privind aprobarea susținerii din bugetul local al comunei Socodor 

a comisioanelor pentru plățile efectuate prin Ghișeul.ro, pentru taxe și impozite, 

conform H.G.1070/2013. 

Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 

2018. 

Se dă cuvântul domnului secretar Crișan Gheorghe. Se prezintă de către acesta 

raportul de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.807/23.03.2018, 
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întocmit de domnul Crișan Gheorghe – secretar în cadrul Primăriei Socodor. Se prezintă 

organigrama și statul de funcțiuni întocmite cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

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. 22  privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 

2018. 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 

aparatului de specialitate al  primarului comunei Socodor  pentru anul 2018. 

Se dă cuvântul domnului secretar Crișan Gheorghe. Se prezintă de către acesta 

raportul de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.808/23.03.2018, 

întocmit de domnul Crișan Gheorghe, secretar în cadrul Primăriei Socodor. Se prezintă 

detaliat planul propus pentru ocuparea funcțiilor publice în semestru II anul 2018, în 

conformitate cu prevederile art.11 alin.(2) din  Ordinul nr. 7660 privind aprobarea 

Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice. 

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. 23 privind aprobarea  planului de ocupare a funcţiilor publice din 

cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei Socodor  pentru anul 2018. 

Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, regulamentul-cadru de organizare și 

funcționare a  serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.  

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.772/21.03.2018 întocmit de doamna Pantea 

Nicoleta inspector în cadrul compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei 

Socodor. Se prezintă regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciului public de 

asistență socială. 
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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 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.24 privind aprobarea înființării, regulamentul-cadru de 

organizare și funcționare a  serviciilor publice de asistență socială și a structurii 

orientative de personal. 

Punctul 7 

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind starea economică, socială și de 

mediu a comunei Socodor în anul 2017. 

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

economică, socială și de mediu a comunei Socodor în anul 2017. Este prezentată o statistică 

a tuturor activităților desfășurate în cursul anul 2017, pe compartimente și servicii publice din 

cadrul Primăriei Socodor. Sunt prezentate și discutate obiectivele propuse a se realiza în 

cursul anul 2018.Se dicută punctual câteva probleme de ordin social care necesită sprijin 

suplimentar din partea 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 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.25 privind aprobarea raportului privind starea economică, 

socială și de mediu a comunei Socodor în anul 2017. 

Punctul 8 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor consilierilor și a viceprimarului pentru 

anul 2016 și anul 2017. 

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

înregistrat la Primăria Socodor cu nr.812 din 23.03.2018.Se prezintă rapoartele viceprimarului 

și ale consilierilor locali, respectiv: Teorean Ioan Cornel- viceprimar rapoarte înregistrate la 

Primăria Socodor cu nr.831 din 23.03.2018, Crișan Ramona- consilier local, rapoarte 

înregistrate la Primăria Socodor cu nr.832 din 23.03.2018, Unc Dimitrie - consilier local, 

rapoarte înregistrate la Primăria Socodor cu nr.833 din 23.03.2018, Săcară Doru Ioan - 
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consilier local, rapoarte înregistrate la Primăria Socodor cu nr.834 din 23.03.2018, Țapoș 

Dumitru Ioan - consilier local, rapoarte înregistrate la Primăria Socodor cu nr.835 din 

23.03.2018, Mureșan Adrian Marius - consilier local, rapoarte înregistrate la Primăria Socodor 

cu nr.836 din 23.03.2018, Hanza Remus Ovidiu - consilier local, rapoarte înregistrate la 

Primăria Socodor cu nr.837 din 23.03.2018, Palcu Raul - consilier local, rapoarte înregistrate 

la Primăria Socodor cu nr.838 din 23.03.2018, Teorean Claudiu Dan - consilier local, rapoarte 

înregistrate la Primăria Socodor cu nr.839 din 23.03.2018, Igna Ioan - consilier local, rapoarte 

înregistrate la Primăria Socodor cu nr.840 din 23.03.2018 și Nădăban Stelian Traian - consilier 

local, rapoarte înregistrate la Primăria Socodor cu nr.841 din 23.03.2018. 

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 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 și cu privire la rapoartele prezentate de către fiecare consilier. 

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.26 privind aprobarea rapoartelor consilierilor și a viceprima-

rului pentru anul 2016 și anul 2017. 

Punctul 9 

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

comunei Socodor (PAAR), actualizat. 

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

înregistrat la Primăria Socodor cu nr.814 din 23.03.2018, întocmit de către domnul Boțoc 

Cătălin Adrian- șef serviciul SVSU Socodor.Se prezintă organigrama SVSU și persoanele 

propuse în vederea încheierii cu acestea a contractelor de voluntariat. Domnul primar Jura 

Ioan Dimitrie prezintă membrilor consiliului local procesul-verbal de control încheiat în data de 

20.3.2018 , înregistrat la ISU ”Vasile Goldiș” cu nr.633/18/IP din 20.03.2018 și la Primăria 

Socodor cu nr.751 din 20.03.2018,  control efectuat de către plt.maj.Bota Lorena din cadrul 

I.S.U.”Vasile Goldiș” Arad. Au fost prezentate în special deficiențele constate precum și 

recomandările primite pentru remedierea acestora. Domnul primar propune ca la prima 

rectificare bugetară de anul acesta, să fie alocate sume suplimentare S.V.S.U. Socodor, sume 

necesare recompensării voluntarilor din cadrul serviciului pentru activitățile desfășurate atât la 

pregătire cât și la intervenții, încheierea de polițe de asigurare pentru fiecare membru voluntar 

din cadrul serviciului și dotarea cu echipamentele necesare prevăzute de legislația în 

vigoare.Lunar se vor face verificări la toți hidranți din intravilanul localității pentru a ne asigura 

de funcționarea acestora la parametri normali. 

 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. 
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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.27 privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea 

riscurilor al comunei Socodor (PAAR), actualizat. 

Punctul 10 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării activității de apărare împotriva 

incendiilor în unitatea administrativ - teritorială comuna Socodor. 

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

înregistrat la Primăria Socodor cu nr.816 din 23.03.2018, întocmit de către domnul Boțoc 

Cătălin Adrian- șef serviciul SVSU Socodor. Domnul primar Jura Ioan Dimitrie prezintă modul 

de organizare și planul de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ - teritorială 

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 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.28 privind aprobarea organizării activității de apărare 

împotriva incendiilor în unitatea administrativ - teritorială comuna Socodor . 

Punctul 11 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de voluntariat care se va încheia 

între persoanele voluntare din cadrul Serviciului Voluntar pentru situații de urgență și Consiliul 

Local ca beneficiar al voluntariatului și acordarea de compesații în bani membrilor SVSU 

Socodor, pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și alte activități prevăzute în 

programul serviciului. 

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

înregistrat la Primăria Socodor cu nr.818 din 23.03.2018, întocmit de către domnul Boțoc 

Cătălin Adrian- șef serviciul SVSU Socodor.   

Domnul primar Jura Ioan Dimitrie prezintă conținutul contractului de voluntariat, membri 

propuși să facă parte ca și voluntari în cadrul SVSU Socodor, precum și modul de 

recompensare al acestora. Pe lângă asigurările de risc care vor fi suportate din bugetul local, 

vor și compensații în bani, sume calculate și raportate la salariul minim pe economie. 

De exemplu:un membru al serviciului participă într-o lună la 3 ore de instruire și la patru 

ore de intervenții.Total 7 ore de participare la activități în cadrul serviciului. Începand cu data 

de 1 ianuarie 2018, salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată este stabilit la 1.900 

lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, 
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reprezentând 11,45 lei/oră (HG 846/2017 privind stabilirea salariului minim brut pe țară 

garantat în plată). 

Mod de calcul:11,45 lei/oră*7 ore=80,15 lei/lună brut.Se fac reținerile conform legislației 

în vigoare:80,15 lei*35% contribuții=28,05 lei contribuții.Suma impozabilă:80,15-

28,05=52,1lei*10% impozit pe venit din salarii=5,21 lei impozit pe venit.Suma netă de plată, 

52,10 – 5,21=46,89 lei > 47 lei net. 

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.29 privind aprobarea contractului de voluntariat care se va 

încheia între persoanele voluntare din cadrul Serviciului Voluntar pentru situații de 

urgență și Consiliul Local ca beneficiar al voluntariatului și acordarea de compesații în 

bani membrilor SVSU Socodor, pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și 

alte activități prevăzute în programul serviciului. 

Diverse. 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

Domnul primar informează membrii consiliului local despre situația depunerii cererilor 

de plată de către fermieri la A.P.I.A., cereri cu termen de depunere 15.05.2018. Roagă 

membrii consiliului să impulsioneze în continuare persoanele care până la această dată nu au 

depus cererile de plată la APIA  pentru a nu lăsa acestă activitate pentru ultima zi de 

depunere și pentru a evita riscul ca fermierii să nu primească subvențiile, atât în sectorul 

vegetal cât și în cel zootehnic. 

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

Claudiu Dan, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local, mulțumindu-le 

tuturor pentru participare. 

 

 

            PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                       CONSILIER                                                              SECRETAR 

             TEOREAN CLAUDIU DAN                                        CRIŞAN GHEORGHE  


