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Catre

INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDEIUL ARAD
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

in conformitate cu prevederile art. 48 alin. 2 din Legea nr. 215/2001-

Legea

administratlel publice locale,republicata, cu modificarile ulterioare, va cornunicarn
dosarul sedintei Consiliului Local Socodor din data 29 iunie 2018, dosar care
cuprinde un numar de 5 hotararl, de la nr.42 la nr.46.
Consiliullocal

a fost convocat In sedinta:

~ Ordinara ;
o Extraordinara ( pentru urmatoarele motive) :

o De indata ( pentru urmatoarele motive) :

E
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HOTARAREA NR. 43 privind aprobarea ordinii de zl,
Procesul verbal de la sedinta actuala
Afisaj proces verbal sedinta din luna curenta
HOTARAREA Nr. 44 privind aprobarea organizarii ~i desfasurarll
zilelor comunei Socodor 2018"Praznic de Pita Noua" in perioada 1415 august 2018.
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Raportul comisiei de specialitate
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perimetrul de exploatare "Geotermal Com una Socodor", sa negociere
cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze ~i
sa rid ice licenta de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
(ANRM), llcenta de dare in administrare a activitatii de explorare a
apei geotermale aferenta proiectului: "Valorificarea energiei
geotermale pentru producerea agentului termic pentru lncalzlre ~i apa
calda in Com una Socodor, judetul Arad".
Adresa nr.5114/27.04.2018 a ANRM cu anexe
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Nr. 1614 din 22 iunie 2018

ANUNT
in conformitate cu dispozitiile art. 40 alin (1) si alin(2) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu rnodlflcarile ~i cornpletarile ulterioare va invltarn,
in calitate de cetatenl ai comunei Socodor, sa partlcipati la lucrarile ~edintei ordinare a
Consiliului local Socodor.
$edinta v-a avea loc in ziua de 29 iunie 2018 ,orele

1000

in sala de sedinta a

consiliului local , cu urrnatoarea :

ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotarare privind aprobarea continutului procesul verbal al sedintel ordinare din
data de 31 mai 2018;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea orqanizarii ~i desfasurarll zilelor comunei Socodor
2018 "Praznic de Pita Nous" in perioada 14-15 august 2018;
3. Proiect de hotarare privind imputernicirea domnului Jura loan Dimitrie Primar al Comunei
Socodor, pentru realizarea demersurilor in vederea obtinerii llcentei de exploatare a apei
geotermale din perimetrul de exploatare "Geotermal Comuna Socodor", sa negociere cu
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze ~i sa ridice licenta de la
Aqentla Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), licenta de dare in administrare a
activitatii de explorare a apei geotermale aferenta proiectului: "Va/orificarea energiei
geotermale pentru producerea agentului termic pentru tncetzlre $i apa calda in Comuna
Socodor, judetul Arad";
4. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de inregistrare ~i arhivare a Contractelor
de arenda depuse la Primaria Comunei Socodor;
5. Diverse.
tnvltati: Cristea Alexandru Valentin, Tilmaciu Nela-Daniela ~i lliesi Brigitta Caludia;
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Nr. 1615 din 22 iunie 2018

PR 0 C E 5 V E R B A L

incheiat astazl 22 iunie 2018.
Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor ~i
Crisan Gheorghe, secretar al Consiliului local al comunei
Socodor, in conformitate cu prevederile art. 39 alin.3 din
Legea

nr.

215/2001,

republicata

,cu

modlficarile

~I

completarile ulterioare, privind adrninlstratia publica locala,
am procedat la afisarea pe tabela de aflsa] a prirnariei,
ANUNTULUI
ordinare ,care
1000

a

cu privire la Ordinea de zi ~i data sedintei
se va avea loc la data 29 iunie 2018 orele

.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal
conform prevederilor legale.
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Nr.inregistrare: 1616 din 22 iunie 2018

ANUNT,
In conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica locala, aducem la cunostinta
publica urmatoarele proiecte de acte normative ce urmeaza a fi supuse aprobarii
Consiliului Local Socodor, in sedinta ordinara din data de 29.06.2018, ora 1000,
in sala de sedinte a Primariei Comunei Socodor.
Publicam astazi 22 iunie 2018 pe site-ul Primariei Socodor
www.socodor.rola

sectiunea Consiliul LocallProiecte de hotarari 2018,

proiectele de hotarare mai sus mentionate si afisam la avizier invitatia care
cuprinde ordinea de zi inregistrata cu rir.161 0 din 22.06.2018.
Cei interesati pot transmite pe adresa de e-mail: socodor@gmail.com sau
in scris la registratura primariei, propuneri, sugestii cu valoare de recomandare,
privind continutul actelor normative pana la data de 28 iunie 2018 ora 1600, iar
sugestiile ~i propunerile dumneavoastra vor fi prezentate in cadrul sedintei
Consiliului Local Socodor din data de 29 iunie 2018 cu incepere de la ora 1000 •
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DISPOZITIA
Nr.49
din 22 iunie 2018
privind convocarea in ~edintii ordinarii a Consiliului local Socodor
PRIMARUL COMUNEI SOCODOR
AvAND iN VEDERE;
prevederile art.39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind admlnistratia publica
locala, republicata (r1), cu rnodlficarile ~i cornpletarile ulterioare;
In temeiul art.68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind admlnistratia publica
locala, republicata (r'), cu modificarile ~i completarile ulterioare,

DISPUNE
ART. UNIC. Primarul comunei Socodor, convoaca sedinta "ordinari"

a CONSILIULUI

LOCAL AL COMUNEI SOCODOR in data de 29.06.2018 orele 1000, care va avea loc in
sala de ~edinta a consiliului local al comunei Socodor cu urmatoarea
ORDINE

DE

ZI

1. Proiect de hotarare privind aprobarea continutului procesul verbal al sedintei ordinare din
data de 31 mai 2018;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea

orqanizarii si desfasurarii zilelor comunei Socodor

2018 "Praznic de Pita Noua"in perioada 14-15 august 2018;
3. Proiect de hotarare privind imputernicirea domnului Jura loan Dimitrie Primar al Comunei
Socodor, pentru realizarea demersurilor in vederea obtinerii tlcentei de exploatare

a apei

geotermale din perimetrul de exploatare "Geotermal Comuna Socodor", sa negociere cu
Agenlia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze si sa ridice licenta de la
Agenlia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), llcenta de dare in administrare a
activitatil de explorare a apei geotermale aferenta proiectului: "Valorificarea energiei
geotermale pentru producerea agentului termic pentru tncsiztre $i apa calda In Comuna
Socodor, judetul Arad";

1;
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Nr. 1619 din 22 iunie 2018

PROCES

VERBAL

incheiat astazi 22 iunie 2018.
Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor ~i Crisan
Gheorghe, secretar al prlmarlel Socodor, la data de mai sus am
procedat in conformitate cu prevederile art.39 alin. (1)
215/2001

privind

adrninistratia

publica

modificarlle ~i cornpletarile ulterioare,
al primarlei a DISPOZITIEI

locala,

din Legea

republicata,

cu

la afisarea la panoul de afisaj

primarului

comunei de convocare

a

sedintei ordinare a consiliului local din luna iunie 2018.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal conform
prevederilor legale.

PRI AR

GHE
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Nr. 1610 din 22 iunie 2018

INVITATIE
D-nilor consi!ieri
in conformitate cu dispozitiile art. 40 alin (1) ~i alin (2) din Legea nr. 215/2001
privind adminlstratla publica locala, republicata, cu rnodiflcarile ~i completarile ulterioare, va
invitam sa participati la lucrarile sedintei ordinare a Consiliului local Socodor.
!?edinta v-a avea loc in ziua de 29 iunie 2018, orele 1000 ,in sala de ~edinta a
consiliului local, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotarare privind aprobarea continutului procesul verbal al sedintei ordinare
din data de 31 mai 2018;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea

orqanizarf ~i desfasurarii zilelor comunei Socodor

2018 "Praznic de Pita Noua" in perioada 14-15 august 2018;
3. Proiect de hotarare privind imputernicirea domnului Jura loan Dimitrie Primar al
Comunei Socodor, pentru realizarea demersurilor in vederea obtinerii licentei de
exploatare

a apei geotermale din perimetrul de exploatare "Geotermal Comuna Socodor",

sa negociere cu Aqentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze si sa
ridice llcenta de la Aqentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), licenta de dare in
administrare a actlvltatit de explorare a apei geotermale aferenta proiectului: "Valorificarea
energiei geotermale pentru producerea agentului termic pentru tncalzlre ~i apa catda in
Comuna Socodor, judetul Arad";
4. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de inregistrare si arhivare a
Contractelor de arenda depuse la Prirnaria Comunei Socodor;
5. Diverse.

lnvltatl.cnetea Alexandru Valentin,Tilmaciu Nela-Daniela si Iliesi Brigitta Caludia;

Copiile dupa documentele sedln
puse la dispozitia d-voastra lncepand de

la secretariatul
comunei
a ......
a ...., 22.06.2018 de la orele 15.

~i vor fi

TABEL

NOMINAL

Cuprinzand consilierii care sunt invitati sa participe la sedinta ordinara
a Consiliului local Socodor din data de 29.06.2018 orele 1000.

3.- Igna loan

nr. 851 -----~-f'T-:----

4.- Muresan
Adrian Marius nr. 499 --~~~--,

6.- Palcu Raul nr. 717 --------------¥f,

7.- Sacara Doru nr. 257

~

8.- Teorean loan Cornel nr. 255~1
~

9.- Teorean Claudiu Dan nr. 343___._/--=a~=-~""",w"",.--..,

10·-Tapo~ Dimitrie loan nr. 51

_

-H+'-'<If-'~-~-'--

11.- Unc Dimitrie 178 ==~-~~~~-----
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Nr.1617 din 22 iunie 2018

PR 0 C E S V E R B A L

incheiat astazl 22 iunie 2018.
Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor ~i
Crisan Gheorghe, secretar al Consiliului local al comunei
Socodor, in conformitate cu prevederile art. 39 alin.3 din
Legea

nr.

215/2001,

republicata,

cu

rnodificarile

~I

cornpletarile ulterioare, privind adrninistratia publica locala,
am procedat la afisarea pe tabela de afi~aj a primariei, a
INVITATIEI, propusa pentru sedinta ordinara a Consiliului
Local care va avea loc la data 29 iunie 2018, orele 1000•
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal
conform prevederilor legale.

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna socodor nr.t Cod Postal 317305, judetul Arad, Tel.+4 0257358100;
Fax.+4 0257 358 112; e-mail: primaria@socodor.ro,

; socodor@qmail.com; www.socodor.ro

Nr.1660 din 29 iunie 2018

MINUTA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
SOCODOR DIN DATA DE 291UNIE 2018
Inchelata astazl 29 iunie 2018 cu ocazia ~edintei ordinare a Consiliului Local al
comunei Socodor, judetul Arad, convocata prin Dispozitia primarului nr.49 din 22.06.2018.
$edinta consiliului local incepe la ora stabilita in convocator, 1000~i participa un
numar de 10 consilieri

din cei 11 in functie.
,

Consilierii au votat in unanimitate hotararlle adoptate, dupa cum urmeaza:

Nr.

Crt.

Nr.
Hot.

1

Nr.42

2

Nr.43

3

Nr.44

4

Nr.45

5

Nr.46

TITLUL HOTARARII

Hotararea cu privire la aprobarea procesului verbal de la sedinta
anterioara;

Hotararea cu privire la aprobarea ordinii de zi;
Hotararea privind aprobarea orqanizarii ~i desfasurarll zilelor comunei
Socodor 2018 "Praznic de Pita Noua" in perioada 14-15 august 2018;
Hotararea cu privire la imputernicirea domnului Jura loan Dimitrie
Primar al Comunei Socodor, pentru realizarea demersurilor in
vederea obtinerii licentei de exploatare a apei geotermale din
perimetrul de exploatare "Geotermal Comuna Socodor", sa negociere
cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze
si sa ridice licenta de la Aqentia Nationala pentru Resurse Minerale
(ANRM), llcenta de dare in administrare a activita1ii de explorare a
apei geotermale aferenta proiectului: "Valorificarea energiei
geotermale pentru producerea agentului termic pentru tncstzu» $i apa
cekie in Comuna Socodor, judetul Arad";
Hotararea cu privire la aprobarea procedurii de inregistrare si arhivare a
Contractelor de arenda depuse la Prima ria Comunei Socodor;

Fiind discutate toate cele propuse sedinta se incheie.

PRE~EDINTE DE ~EDINTA
CONSILIER
TAPOS
DIMITRIE lOAN
,

.

Nr. de
voturi

10
10
10

10

10

ROMANIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCALSOCODOR

MINUTA
desfa§urarii §edintei ordinare din data de 29 iunie 2018 a Consiliului local
Socodor

Secretarul consiliului local
$edinta consiliului local a fost convocate prin Dlspozitia primarului nr.49 din data de 22
iunie 2018. $edinta incepe la ora fixata in lnvitatia de participare, respectiv ora - 1000•
Din totalul de 11 consilieri in functle, sunt prezenti ~i partidpa la sedinta 10 consilieri ,
dupa cum urrneaza: Crisan Ramona, Iqna loan, Hanza Remus Ovidiu, Unc Dimitrie ,Teorean
Claudiu Dan, Teorean loan Cornel, Tapes Dimitrie loan, Sacara Doru loan, Mure~an Adrian
Marius ~i Nadaban Stelian Traian.
Palcu Raul este absent.
Prezenta consilierilor in numar de 11, asiqura cvorumul necesar desfa~urarii sedintei ~i
decizia de a adopta hotarari valide.
La sedinta partlcipa de drept primarul comunei d-nul Jura loan Dimitrie ~i d-nul
secretar Crisan Gheorghe.
Invitatl la ~edinta sunt doamna lIie~i Brigitta Claudia, doamna TIlmaciu Nela Daniela ~i
domnul Cristea Alexandru Valentin, angajati ai Prlmariel Socodor.
D-nul secretar constatand prezenta majoritatii consilierilor la sedlnta, dupa apelul
nominal, dectara sedinta de consiliu local statutara ~i invita presedintele de ~edinta, pe d-nul
Tapes Dimitrie loan la masa de prezidiu pentru inceperea sedintei,
Presedintele de ~edinta se aseaza la prezidiu.
Secretarul pune la dispozitia consillenlor locali procesul verbal al sedintei anterioare
pentru a fi studiat ~i sollcita consilierilor sa prezinte observatli in vederea consemnaril
eventualele discutti pe marginea lui. Se citeste procesul verbal de la sedinta anterioara de
catre domnul Cristea Alexandru Valentin.
Pre§edintele de §edin~

DOMNULE PRIMAR, DOAMNELOR $1 DOMNILOR CONSILIERI,
1

10

in conformitate cu prevederile art.42 alin. 5 din Legea 215/2001 privind
administra~iapublica locala presedintele de §edin~ supune spre aprobare
procesul-verbal al §edin~eianterioare.
Se supune la vot:
-

Cine este pentru ?

-

Cine este

abtlne cineva ?

Daca se

Va

impotriva?

muttumesc,

Se adopta astfel

HOT ARAREA nr.42
unanimitate

de voturi

in continuare

privind

aprobarea

procesului

verbal

de la sedinta

anterloara,

in

(10 consilieri).

presedintele

de ~edinta, domnul Tapo~ Dimitrie

loan prezlnta

consilierilor

ORDINEA DE ZI
dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea

continutului

procesului

verbal al sedintei ordinare din

data de 31 mai 2018;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea

orqanizarii

si desfasurarii

2018 "Praznic de Pita Noua"in perioada 14-15 august
3. Proiect de hotarare privind imputernicirea

zilelor comunei Socodor

2018;

domnului Jura loan Dimitrie Primar al Comunei

Socodor, pentru realizarea demersurilor

in vederea

obtinerii licente! de exploatare

geotermale

"Geotermal

Comuna Socodor",

din perimetrul

Aqentia Nationala

de exploatare

pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze

a apei

sa negociere

~i sa ridice licenta de la

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), licenta de dare in administrare
activita1ii de explorare

a apei geotermale

aferenta

proiectului:

cu

a

"Va/orificarea energiei

geotermale pentru producerea agentului termic pentru incalzlre $i apa calda in Comuna
Socodor, judetul Arad";
4. Proiect de hotarare privind aprobarea
de arenda depuse la Prirnaria Comunei

procedurii

de inregistrare

~i arhivare a Contractelor

Socodor;

5. Diverse.
Domnul
completarea
Nemaifiind

presedinte

consults

plenul ~i lntreaba daca mai sunt ~i alte propuneri

pentru

ordinii de zi.
alte propuneri,

va supun spre aprobare ordinea de zi a sedintei ordinare.

2

11

Supune la vot:
-

Cine este pentru ?

-

Cine este irnpotriva?
Daca se abtine cineva ?

Va

multurnesc.

Nu sunt obiectii ~i se aproba In unanimitate , cu 10 voturi "pentru", totl cei 10
consilieri prezentl la ~edinta, din totalul de 11 consilieri in functle,
HOTARAREA nr. 43 privind aprobarea ordinii de zi.

Pre§edintele de sedinta
Se trece la punctul nr.2 lnscris pe ordinea de zi, privind aprobarea

orqanizarli si

desfa!?urarii zilelor comunei Socodor 2018 "Preznic de Pita Noue" in perioada 14-15 august
2018, tinandu-se cont ca primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotararii nr.42/2018.
Se da cuvantul domnului secretar.Se prezinta de catre acesta referatul de specialitate
inregistrat la Prirnaria Comunei Socodor sub nr.1623/22.06.2018, intocmit de domnul Nan
loan, Directorul Camlnului Cultural Socodor. Domnul consilier Muresan Adrian Marius
propune, daca exista posibilitatea, sa fie contractat pentru un spectacol domnul profesor
Dumitru Farcas

Domnul secretar

inforrneaza membrii consiliului ca se va tine cont de

aceasta propunere !?i oricum la sedinta urmatoare va fi prezentat intregul

program al

evenimentului, inclusiv artistii contractati atat de muzlca usoara cat!?i de muzica populara.
Se prezinta proiectul de hotarare lntocmit In acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedlntele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei !?iraportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian marius, presedintele comisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clanflcari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clarificari !?inici alte propuneri.
Supune la vot:
-

Cine este pentru ?

-

Cine este impotriva?
Daca se abtine cineva ?

Va

multumesc,
3
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Se aproba in unanimitate , cu 10 voturi "pentru",

toti cei 10 consilieri

prezentl la ~edinta,

din totalul de 11 consilieri in functle,

HorARAREA

nr. 44 privind aprobarea organizarii

~i desfa~urarii

zllelor comunei

Socodor 2018 "Praznic de Pita Noua" in perioada 14-15 august 2018.
Se trece la punctul nr.3 inscris pe ordinea de zi, privind imputernicirea domnului Jura
loan Dimitrie Primar al Comunei Socodor, pentru realizarea demersurilor in vederea obtinerii
licentei de exploatare a apei geotermale din perimetrul de exploatare "Geotermal Comuna
Socodor", sa negociere cu Agenlia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze
~i sa ridice licenta de la Aqentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), licenta de dare
in administrare a activitatii de explorare a apei geotermale aferenta proiectului: "Valorificarea
energiei geotermale pentru producerea agentului termic pentru tncalzlre ~i apa calda in
Comuna Socodor, judetul Arad";
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta referatul de specialitate
inregistrat la Prima ria Comunei Socodor sub nr.1623/22.06.2018, intocmit de domnul Crisan
Gheorghe, secretar in cadrul Primariei Comunei Socodor. Se prezinta posibilitatlle de
accesare a fondurilor prin Programului

Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa

Prioritara 6: Promovarea energiei curate ~i eficientei energetice in vederea sustinerii unei
economii cu emisii scazute de carbon, Obiectivul specific s.t-cresterea productiei de energie
din resurse regenerabile mai putin exploatate (blornasa,

biogaz, geotermal),

productie,

precum ~i stadiul intocmirii documentelor care stau la baza scrierii cererii de finantare ~i
intocmirea studiului de fezabilitate. Este subliniata de domnul primar importanta deosebita pe
care

0

are implementarea acestui proiect la nivelul UAT Socodor, precum sl impactul pe care

il poate avea in viitor asupra Iocalitatli noastre, atat din punct de vedere al protectiel mediului,
prin reducerea consumului de CO2 (carbuni ~i lemne de foc), atat de la institutiile publice cat
~i de la persoanele fizice si de la persoanele juridice cat si prin realizarea de noi investitii
cum ar fi un strand termal, de exemplu.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintete

comisiei, raportul comisiei de specialitate

nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crtsan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedlntele comisiei.

4
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Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clariflcart si nici alte propuneri.
Supune la vot:
Cine este pentru ?
-

Cine este impotrlva?
Daca se abtlne cineva ?

Va

multumesc,

Se aproba In unanimitate , cu 10 voturi "pentru",

totl cei 10 consilieri

prezentl la ~edinta,

din totalul de 11 consilieri in functle,
HOTARAREA nr. 45 privind imputernicirea

domnului Jura loan Dimitrie Primar al

Comunei Socodor, pentru realizarea demersurilor
exploatare
Socodor",

a apei geotermale din perimetrul

in vederea obtlnerli llcentel de

de exploatare "Geotermal

Comuna

sa negociere cu Agentia Nalionala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa

semneze ~i sa ridice llcenta de la Agenlia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM),
llcenta de dare in administrare
proiectului:

a actlvltatll

de explorare a apei geotermale aferenta

"Valorificarea energiei geoterma/e pentru producerea agentului termic

pentru incalzlre ~i apa calda in Comuna Socodor, judetul Arad";
Se trece la punctul nr.4 tnscris pe ordinea de zl, privind aprobarea procedurii de
Inregistrare ~i arhivare a Contractelor de arenda depuse la Prirnaria Comunei Socodor.
Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Primaria Comunei Socodor sub nr.1625/22.06.2018,

intocmit de domnul Crisan

Gheorghe - secretar In cadrul primariel, prin care se propune aprobarea procedurii de lucru
privind modul de inregistrare ~i arhivare a Contractelor de arendare depuse la Consiliullocal
al comunei Socodor, judetul Arad.
Se prezinta proiectul de hotarare lntocmit In acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau propuneri
pentru proiectul de hotarare.
Supune la vot:
Cine este pentru ?
-

Cine este irnpotriva?
5

Daca se abtlne cineva ?

va rnultumesc.
Se aproba In unanimitate , cu 10 voturi "pentru",

totl cei 10 consilieri

prezentl la ~edinta,

din totalul de 11 consilieri in functle.,
HOTARAREA nr.46 privind aprobarea procedurii
Contractelor

de inregistrare

~i arhivare a

de arenda depuse la Primarta Comunei Socodor.

Diverse. Domnul presedinte tntreaba consilierii daca, pe langa punctele discutate
doresc sa prezinte alte probleme legate de comuna Socodor.
Domnul secretar informeaza membrii consiliului despre situatia proiectelor aflate In
derulare, despre stadiul realizarii procedurllor de achizitii din cadrul proiectelor ~i despre
stadiul tucrarllor,
Totodata, primarul comunei Socodor, domnul Jura loan Dimitrie, informeaza consiliul
local despre promovarea In sedinta urmatoare de consiliu a unor ajutoare de urqenta, pentru
sprijinirea unor familii defavorizate, ajutoare financiare cu ajutorul carora sa fie efectuate
reparatii la imobilele In care locuiesc familiile respective. Pe langa sumele care vor fi alocate
de la bugetullocal, se vor utlllza ~i materialele de constructh rezultate In urma dernolarii
acoperisului de la Caminul Cultural ~i a celor provenite din demolarea cladirii de la scoata
(fostullaborator de informatica ~i laborator de fizica-chimle),

pe locul careia va fi construita

noua gradinita.
Nemaifiind alte probleme, presedlntele de sedinta, domnul Tapos
declara lnchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului local.

6

Dimitrie
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CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,jude/u/ Arad; TeL+4 0257358100;
Fax.+4 0257358112;
e-mail:primaria(ji)socodor.ro,
; socodor(ii)gmail.com; www.socodor.ro

Nr. 1681 din 29 iunie 2018

PROCES

VERBAL

Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor §i Crisan
Gheorghe, secretar al primariei Socodor, la data de mai sus am
procedat in conformitate cu prevederile art.42 alin (7)
215/2001

privind

adrninistratia

publica

locala,

din Legea

republlcata,

cu

modificarile §i comptetarile ulterioare, la afisarea la panoul de afisa] al
primariei a "Minutei sedintei" de la sedinta ordinara, a Consiliului local
Socodor.Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal conform
prevederilor legale.

GHE

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.I Cod Postal 317305,judeluIArad,
TeL+4 0257358100;
Fax. +4 0257358 112,. e-mail: primaria(iiJsocodor.ro. ; socodor@gmaiLcom: www.socodor.ro

TABEl

NOMINAL

cuprinzand situatia punctelor inscrise pe ordinea de zi
la sedinta ordinara din data de 29 iunie 2018

Nr.
crt.

1
2

3

4

5

HOTARAREA
1.- Proiect de hotarare privind aprobarea continutului
Procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local
Socodor din data de 31 mai 2018;
Privind aprobarea ordinii de zi;
2.- Proiect de hotarare privind aprobarea orqanizarii ~I
desfasurarii zilelor comunei Socodor 2018 "Praznic de Pita
Noua" in perioada 14-15 august 2018;
3.- Proiect de hotarare privind imputernicirea domnului Jura
loan Dimitrie Primar al Comunei Socodor, pentru realizarea
demersurilor in vederea obtinerii licentei de exploatare a
apei geotermale din perimetrul de exploatare "Geotermal
Comuna Socodor", sa negociere cu Aqentla Nationala pentru
Resurse Minerale (ANRM), sa semneze si sa ridice licenta de
la Aqentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM),
licenta de dare in administrare a activitatii de explorare a apei
geotermale aferenta proiectului: "Valorificarea energiei
geotermale pentru producerea agentului termic pentru
tncatzlre ~i apa calda in Comuna Socodor, judetul Arad";
4.- Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de
inregistrare ~i arhivare a Contractelor de arenda depuse la
Primaria Comunei Socodor;

PRE$EDINTE

DE $EDINTA

CONSILIER
TAPOS
,
, DIMITRIE lOAN

Situatia
dlscutata

Aprobat in
unanimitate
Aprobat in
unanimitate
Aprobat in
unanimitate

Aprobat in
unanimitate

Aprobat in
unanimitate

Observatii

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.I Cod Postal 317305,jude/ul Arad, TeL+4 0257358100;
Fax.+4 0257358112;
e-mail: primart'aWpocodol'.ro. " Socod01@gmaiLcom; www.socodor.ro

TABEL NOMINAL
cuprlnzand sltuana hotararltor adoptate in
sedlnta ordinara din data de 29 iunie 2018

crt.

Nr.

Numar
hotarare

1

Nr.42

2

Nr.43

TITLUL HOTARARII

Nr.de
voturi

Hotararea cu privire la aprobarea procesului verbal de la sedinta
anterioara;
Hotararea cu privire la aprobarea ordinii de zi;

10
10

Hotararea privind aprobarea orqanizaril ~i desfasurarii zilelor
3

Nr.44

comunei Socodor 2018 "Praznic de Pita Noua" in perioada 14-15

10

august 2018;
Hotararea imputernicirea domnului Jura loan Dimitrie Primar al
Comunei Socodor, pentru realizarea demersurilor in vederea
obtinerii licentel de exploatare a apei geotermale din perimetrul de
exploatare "Geotermal Comuna Socodor", sa negociere cu Aqentia
4

Nr.45

Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze ~i sa ridice
llcenta de la Aqentla Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM),

10

licenta de dare in administrare a activitatii de explorare a apei
geotermale aferenta proiectului: "Valorificarea energiei geotermale
pentru producerea agentului termic pentru tncalzlre ~i apa calda in
Comuna Socodor, judetul Arad;
5

Hotararea privind aprobarea procedurii de inregistrare ~i arhivare a
Nr.46

Contractelor de arenda depuse la Primaria Comunei Socodor;

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONSILIER
TAPOS
,
, DIMITRIE lOAN
1'~1o}

:!

10

CONSILIUL LOCAL SO COD OR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,jude/uIArad,
TeL+4 0257358100;
Fax.+4 0257358112;
e-maii:primariaCw.socOllor.ro, ; socodor@gmaiLcom; www.socodor.ro

Nr. 1618 din 22 iunie 2018

PROCES

VERBAL

incheiat astazi 22 iunie 2018.
Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor ~i Crisan
Gheorghe secretar al prlmariei Socodor ,Ia data de mai sus, am
procedat In conformitate cu prevederile art.42 alin (7)
215/2001

privind

administratia

publica

locala

din Legea

.republlcata,

cu

modificarile ~i cornpletarlte ulterioare, la afisarea la panoul de afisa] al
primariei ~i pe site-ul primariel a hotararilor de la sedinta anterioaraDrept pentru care am Incheiat prezentul proces verbal conform
prevederilor legale.-

PRIMAR

GHE

19

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305, judetul Arad, Tel +40257358100;
Fax.+4 0257358112;
e-mail: erimaria@Socodor.ro,
; socodoKiiJgmail.com: www.socodor.ro

HOTARAREA nr.42
din 29 iunie 2018
privind aprobarea centinutului Procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului
Local Socodor din data de 31 mai 2018
Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad ,CIF 3519330, ales in conditiile
stabilite de Legea nr.U5/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale,
pentru modificarea Legii administratiei
publice locale nr. 215/2001, precum ~i pentru
modificarea ~i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, reunit
IN ~EDINT A ORDINARA. LA DATA DE 29 iunie 2018
Avand in vedere,
- Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Socodor din data de 31.05.2018 ;
- prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Votul exprimat de catre cei 10 consilieri prezenti la sedinta, din cei 11 in functie, din care
toti cei 10 consilieri au votat "pentru";

HOTARA~TE:
Art.l: Se aproba continutul Procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local
Socodor , judetul Arad, din data de 31 mai 2018, conform anexei care face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.2: Prezenta hotarare se comunica la:
-Institutia Prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic si Contencios Administrativ.

TAPOS
,
, DIMITRIE lOA

SECRETAR

2IJ

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305, jUdefUl Arad, TeL+4 0257358 100;
Fax.+4 0257358112;
e-mail: primaria@socodor.ro,
; socodor(iiJgmaiJ.com; www.socodor.ro

Numir de inregistrare: 1460 din 31 mai 2018

PROCES VERBAL
Tncheiat astazl 31 mai 2018 cu ocazia ~edintei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Socodor, judejul Arad.
~edinta consiliului local a fost convocate prin Dlspozitla primarului nr. 45 din data de
25 mai 2018.
$edinta lncepe la ora fixata In convocator - ora 1000•
Din totalul de 11 consilieri In functle, sunt prezenu ~i participa la ~edin\a 11 consilieri,
dupa cum urmeaza: Crisan Ramona, Igna loan, Hanza Remus Ovidiu, Unc Dimitrie , Palcu
Raul, Teorean Claudiu Dan, Teorean loan Cornel, Tapes Dimitrie loan, Sacara Doru loan,
Muresan Adrian Marius !?iNadaban Stelian Traian.
Nu sunt absenti.
Prezenta consilierilor in numar de 11 , asigura cvorumul necesar desfa~urarii sedintei ~i
decizia de a adopta hotarari valide.
La sedinta· participa de drept primarul comunei Socodor domnul Jura loan Dimitrie ~i
domnul secretar Crisan Gheorghe.
lnvitati la !?edin\a sunt doamna lIie!?i Brigitta Claudia, doamna Tilmaciu Nela-Daniela !?i
domnul Cristea Alexandru Valentin, angaja\i ai Prirnariei Socodor.
Din comuns nu participa cetateru,
D-nul secretar, constatand prezenta majorita\ii consilierilor la ~edin\a, dupa apelul
nominal, declara ~edinta de consiliu local statutara ~i invita presedintele de ~edinta, pe d-nul
Teorean Claudiu Dan la masa de prezidiu pentru lnceperea ~edintei.
Presedintele de ~edinta se aseaza la prezidiu.
Secretarul pune la dlspozitta consilierilor locali procesul verbal al ~edintei anterioare
pentru a fi studiat ~i solicita consilierilor sa prezinte, In vederea consemnarii, eventualele
discutil pe marginea lui. Se ctteste textul integral al procesului verbal de la sedinta anterioara
de catre domnul Cristea Alexandru Valentin.
Presedintele de !?edinta tntreaba membrii consiliului daca in urma studierii procesului
verbal de la sedinta anterioara sunt discutii pe marginea acestuia.
Nefiind discutii cu referire la continutul procesului-verbal de la ~edinta anterioara,
Se adopta astfel:

HOT ARAREA nr. 37 privind aprobarea procesulul verbal de la ~edinta anterioari, in
unanimitate de voturi (11 consilieri).
Tncontinuare
consilierilor

presedintele de ~edinta, domnul Teorean Claudiu Dan, prezinta

ORDINEA DE ZI

dupi cum urmeazi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea continutulut procesul verbal al sedintei ordinare
din data de 27 aprilie 2018;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de delegare prin Concesiune a
gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 2;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local rectificat in luna mai 2018;
4 Proiect de hotarare privind alegerea presedlntelui de sedinta pentru urmatoarele 3
luni;
5, Diverse,
Domnul presedinte consulta plenul ~i lntreba daca mai sunt ~i alte propuneri pentru
completarea ordinii de zi.
Nemaifiind alte propuneri va supun spre aprobare ordinea de zi a ~edin1ei ordinate.
Nu sunt oblectii ~i se aproba in unanimitate , cu 11 voturi "pentru",

HOTARAREA

nr. 38 privind aprobarea

ordinii de zl,

D·nul secretar, inainte de a se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi
consiUeriior
cvorumul necesar votirii fiecirei hotirari, in parte.
Consilierii,
iau cunostinp
de acest aspect in vederea respectirii
cvorumului
stabilit de legislatia in vigoare
prezentat de citre d-nul secretar.
prezinti

I

I

I
I
I

!

,i

in continuare se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

Punctul2
Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a
gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 2, tinandu-se cont ca primul punct a fost aprobat
prin adoptarea Hotararf nr.37/2018.
Se da cuvantul domnului secretar.Se prezinta de catre acesta referatul de specialitate
inregistrat la Prima ria Comunei Socodor sub nr.1403/25,05,2018, intocmit de domnul Crisan
Gheorghe, secretar in cadrul Primariei Comunei Socodor. Se prezinta adresa nr.10241
24.05,2018 emisa de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de
Gestionare a Deseurilor Jude1ul Arad, propunerea de contract pentru Zona 2, colectare ~i
transport ~i documentele de calificare, oferta tehnica ~i oferta financiara depusa de catre
ofertantul ca~tigator Societatea GRUP SALUBRITATE URBANA SA.
Domnul consilier Igna loan solicita preclzari cu privire la modul de colectare a
deseurilor ~i cu privire la tariful practicat, in special la persoanele juridice. lntreaoa cum se va
putea cuantifica cantitatea de deseuri care urmeaza a fi colectata de la persoanele juridice.
Domnul primar precizeaza ca. singurul mod de cuantificare este stabilirea de comun
acord cu fiecare agent economic a cantitatii de gunoi care va urma sa fie facturata.Tctodata,
domnul primar, asigura membrii consiliului local de faptul ca, daca colectatul deseurilor va
avea de suferit in urma serviciilor prestate de noul operator, avem varianta de rezerva de a
relua colectarea deseurilor asa cum se face la momentul de fata, respectiv de S.C. Selectiv
Soc Colectare S.R.L., firma care va avea suspendata activitate pentru 0 perioada de un an de
zile de la inceperea prestarll seviciului de catre noul operator.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avlzeaza favorabil proiectul
de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedlntels comisiei.
Domnul presedinte consults plenul daca mai sunt ~i alte observatil sau daca mai sunt
solicitate clariflcari pentru proiectul de hotarare,
Nu mai sunt alte clarificari ~i nici alte propuneri.
2

Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele de §edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11
voturi " pentru", din cei 11 consilieri prezentl la ,edinti, fiind astfel adoptati:
HOT ARAREA nr. 39 privind aprobarea incheierii ,i semnarf contractului de delegare
prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 2 cu operatorul
Societatea GRUP SALUBRITATE URBANA SA.
Punctul3
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local rectificat in luna mai 2018.
Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta de catre acesta referatul de specialitate
inregistrat la Primaria Comunei Socodor sub nr.1388/25.05.2018, intocmit de doamna llie~i
Brigitta Claudia, contabil sef in cadrul compartimentului contabilitate, impozite ~i taxe din
cadrul Prlmarlel Comunei Socodor. Se prezinta in detaliu mfluentele care au stat la baza
rectificarii bugetare, respectiv se prezinta contractuI de finantare nr.3490 din 11.05.2018
incheiat intre M.D.R.A.P. ~i Comuna Socodor pentru finantarea obiectivului de investitie
"Construire ,coala cu clasele I·VIII Com una Socodor, judelul Arad". Prin realizarea
obiectivului de lnvestltie "Construire scoala cu clasele I-VIII Comuna Socodor, judetul Arad",
se face un pas important in realizarea strategiei de dezvoltare a invalamantului la nivel local
pentru perioada 2018-2028, strategie aprobata prin adoptarea H.C.L.Socodor nr. 135 din 29
decembrie 2017.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, In calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil proiectul
de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt §i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte ctariflcari ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele de §edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11
voturi " pentru", din cei 11 consilieri prezenf la ,edinti, fiind astfel adoptati:
HOT ARAREA nr.40 privind aprobarea bugetului local al Comunei Socodor rectificat
in luna mai anul 2018.
Punctul4
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de ~edinla pentru urmatoarele 3 luni.
Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Primaria Comunei Socodor sub nr.1408/25.05.2018 intocmit de domnul Crisan
Gheorghe - secretar In cadrul primariei Socodor.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
,
Se prezinta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt §i alte observatii sau propuneri
pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte propuneri.
Nefiind alte dtscutli se incheie acest punct.
3
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Presedintele de §edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11
voturi " pentru", din cei 11 consilieri prezentl la ,edinti, fiind astfel adoptati:
HOTARAREAnr. 41 privind alegerea domnului Tapo, Dimitrie loan presedlnte de
,edinti pentru urmatoarele trei luni.
Diverse.
Domnul presedinte lntreaba consilierii daca, pe langa punctele discutate doresc sa
prezinte alte probleme legate de comuna Socodor.
Domnul secretar informeaza membrii consiliului despre sltuatla proiectelor aflate in
derulare, despre stadiul realizarii procedurilor de achlzitll din cadrul proiectelor ~i despre
stadiul tucrarilor.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, presedintele de sedinta, domnul Teorean
Claudiu Dan, declara inchise lucrarile §edintei ordinare a Consiliului local, rnulturnindu-le
tuturor pentru participare.

PRE~EDINTE DE ~EDINTA
CONSILIER
TEOREANClAUDIU DAN
":J

I~

4

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Com una Socodor nr.l

Cod Postal 317305, judetul

Fax.+4 0257358 112; e-mail: primaria@socodor.ro,

Arad, Tel.+4 0257 358 100;

; socodor@qmail.com;

www.socodor.ro

Nr.1620 din 22 iunie 2018

PROCES

VERBAL

Incheiat astazi 22 iunie 2018.
Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor ~i Crisan
Gheorghe secretar al prlmariei Socodor ,Ia data de mai sus, am
procedat in conformitate cu prevederile art.42 alin( 7) din Legea
215/2001

privind adrninistratia publica locala, republicata, cu

modificarile si cornpletarile ulterioare, la afisarea la panoul de
afisaj al primariel a procesului verbal de la sedinta anterioaraDrept pentru care am incheiat prezentul proces verbal
conform prevederilor legale.-

2!i

CONSILIUL LOCAL SO COD OR
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PROJECT DE HOTARARE
numar: 1 din data: 22.06.2018
privind aprobarea continutului Procesulul-verbal al sedintei ordinare a Consiliului
Local Socodor din data de 31 mai 2018
Consiliul Local al Comunei Socodor, .ludetul Arad ,CIF 3519330, ales in conditiile
stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale,
pentru modificarea Legii administratlei
pub lice locale nr. 215/2001, precum ~i pentru
modificarea ~i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, reunit
iN ~EDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 iunie 2018
Avand in vedere,
- Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Socodor din data de 31.05.2018 ;
- prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr.2151200l privind administratia publica local a,
republicata, cu modificarile ~i completarilc ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1: Se aproba continutul Procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local
Socodor .judetul Arad, din data de 31 mai 2018, conform anexei care face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.2: Prezenta hotarare se comunica la:
-Institutia Prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic si Contencios Administrativ.

Initiatorul

proiectului de hotarare,

Avizat,

CONSILIUL LOCAL SO COD OR
..Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,judeJuIArad,
Fax. +40257358112;

e-mail:primaria@socodor.ro,

; socodor(iiJgmaiLcom;

TeL+4 0257358100;
www.socodor.ro

HOTARAREA nr.43 din 29.06.2018
privind aprobarea Ordinii de zi a ~edintei ordinare din data de 29.06.2018

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR
iNTRUNIT iN $EDINTA ORDINARA DIN DATA DE 29.06.2018
Luand act de Ordinea de zi cuprinsa in Dispozitia primarului de convocare a ~edintei numarul
. 49/22.06.2018;
-

prevederile art. 43 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

republlcata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare;
in temeiul art. 45 alin (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu
modlficarile si completarile ulterioare,
Votul exprimat de catre cei 10 consilieri prezenti la ~edinta, din cei 11 in functie, din
care toti cei 10 consilieri prezentl au votat "pentru",

HOTARA$TE:

Art.1: Se aproba ordinea de zi a sedintei ordinare cu urmatoarele puncte:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea continutului procesul verbal al sedtntei ordinare din
data de 31 mai 2018;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea orqanizarii si desfasurarii zilelor comunei Socodor
2018 "Praznic de Pita Noua" in perioada 14-15 august 2018;
3. Proiect de hotarare privind imputernicirea domnului Jura loan Dimitrie, Primar al Comunei
Socodor, pentru realizarea demersurilor in vederea obtinerii licentei de exploatare a apei
geotermale din perimetrul de exploatare "Geotermal Comuna Socodor", sa negociere cu
Aqentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze ~i sa ridice ticenta de la
Aqentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), licenta de dare in administrare a activitatil
de explorare a apei geotermale aterenta proiectului: "Valorificarea energiei geotermale pentru
producerea agentului termic pentru incalzire ~i apa calda in Comuna Socodor, judetul Arad";
4. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de inregistrare ~i arhivare a Contractelor de
arenda depuse la Prima ria Comunei Socodor;
5. Diverse.
Art. 2: Prezenta se comunica cu lnstitutia Prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic ~i
Contencios Administrativ ~i un exemplar se arhiveaza.
PRE$EDINTE DE $EDINTA.
CONSILIER
TAPOS
,
, DIMITRIE lOAN

~
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CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal 317305,judelul Arad; Tel.+4 0257358100;
Fax.+4 0257358112;
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; socodor@gmail.col1l; www.socodor.ro

Numar de inregistrare: 1661 din 29 iunie 2018

PROCES VERBAL
Tncheiat astazl 29 iunie 2018 cu ocazia sedintel ordinare a ConsHiului Local al
Comunei Socodor, judetul Arad.
$edinta consiliului local a fost convocata prin Dlspozitia primarului nr. 49 din data de
22 iunie 2018.
$edinta incepe la ora fixata in convocator - ora 1000.
Din totalul de 11 consilieri in functie, sunt prezenti si participa la sedinta 10 consilieri,
dupa cum urrneaza: Crisan Ramona, Igna loan, Hanza Remus Ovidiu, Unc Dimitrie , Teorean
Claudiu Dan, Teorean loan Cornel, Tapes Dimitrie loan, Sacara Doru loan, Muresan Adrian
Marius ~i Nadaban Stelian Traian.
Palcu Raul este absent.
Prezenta consilierilor in nurnar de 10, asigura cvorumul necesar desfasurarii sedintei ~i
decizia de a adopta hotarari valide.
La sedinta participa de drept primarul comunei Socodor domnul Jura loan Dimitrie ~i
domnul secretar Crisan Gheorghe.
lnvitati la sedinta sunt doamna lliesl Brigitta Claudia, doamna Tilmaciu Nela-Daniela si
domnul Cristea Alexandru Valentin, angajati ai Prirnariei Socodor.
Din comuna nu participa cetatent,
D-nul secretar, constatand prezenta rnajoritatii consilierilor la sedinta, dupa apelul
nominal, declara sedinta de consiliu local statutara ~i invita presedintele de ~edinta, pe d-nul
Tapes Dimitrie loan la masa de prezidiu pentru inceperea sedintei.
Presedintele de ~edinta se aseaza la prezidiu.
Secretarul pune la dispozitia consilierilor locali procesul verbal al sedintei anterioare
pentru a fi studiat ~i soliclta consilierilor sa prezinte, in vederea consernnarii, eventualele
dtscutu pe marginea lui. Se citeste textul integral al procesului verbal de la sedinta anterioara
de catre domnul Cristea Alexandru Valentin.
Presedintele de ~edinta tntreaba membrii consiliului daca in urma studierii procesului
verbal de la sedinta anterioara sunt discutli pe marginea acestuia.
Nefiind discutit cu referire la continutul procesului-verbal de la sedinta anterioara,
Se adopta astfel:
HOT ARAREA nr. 42 privind aprobarea procesului verbal de la ~edinta anterloara, in
unanimitate de voturi (10 consilieri).
In continuare presedintele de sedinta, domnul Tapes Dimitrie loan, prezinta
consilierilor
ORDINEA DE ZI
dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintel
ordinare din data de 31 mai 2018;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea orqanizaril ~i desfasurani zilelor comunei
Socodor 2018 "Praznic de Pita Noua" in perioada 14-15 august 2018;
3. Proiect de hotarare privind imputernicirea domnului Jura loan Dimitrie Primar al
Comunei Socodor, pentru realizarea demersurilor in vederea obtinerii licentei de exploatare a
apei geotermale din perimetrul de exploatare "Geotermal Com una Socodor", sa negociere cu
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze ~i sa ridice licenta de la
Aqentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), licenta de dare in administrare a
activitatii de explorare a apei geotermale aferenta proiectului: "Valorificarea energiei
geotermale pentru producerea agentului termic pentru lncalzlre ~i apa calda in Comuna
Socodor, judetul Arad";
4. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de inregistrare ~i arhivare a
Contractelor de arenda depuse la Prirnaria Comunei Socodor;
5. Diverse.
Domnul presedinte consulta plenul ~i lntreba daca mai sunt l?ialte propuneri pentru
completarea ordinii de zi.
Nemaifiind alte propuneri va supun spre aprobare ordinea de zi a sedintei ordinare.
Nu sunt obiectil l?ise aprobain unanimitate , cu 10 voturi "pentru", toti cei 10

consilieri prezentl la ,edinta, din totalul de 11 consilieri in functle,
HOT ARAREA nr. 43 privind aprobarea ordinii de zi.
D-nul secretar, inainte de a se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi
prezinti consilierilor cvorumul necesar votirii fiecarei hotiriri, in parte.
Consilierii, iau cunostinta de acest aspect in vederea respectarii cvorumului
stabilit de legislatia in vigoare ~i prezentat de catre d-nul secretar.
in continuare se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.
Punctu/2
Proiect de hotarare privind aprobarea orqanizartl ~i desfasurarii zilelor comunei
Socodor 2018 "Praznic de Pita Noua" in perioada 14-15 august 2018, tinandu-se cont ca
primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotararii nr.42/2018.
Se da cuvantul domnului secretar.Se prezinta de catre acesta referatul de specialitate
inregistrat la Prirnaria Comunei Socodor sub nr.1623/22.06.2018, intocmit de domnul Nan
loan, Directorul Carninulul Cultural Socodor. Domnul consilier Muresan Adrian Marius
propune, daca exista posibilitatea, sa fie contractat pentru un spectacol domnul profesor
Dumitru Farcas,, Domnul secretar informeaza membrii consiliului ca se va tine
cont de
,
aceasta propunere ~i oricum la sedinta urmatoare va fi prezentat intregul program al
evenimentului, inclusiv artlstii contractati atat de muzica usoara cat ~i de rnuzica populara.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
,
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil proiectul
de hotarare de catre domnul Muresan Adrian marius, presedintele comisiei.
Domnul presedinte consults plenul daca mai sunt l?ialte observatii sau daca mai sunt
solicitate ctarificari pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte clarificari si nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
2

Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 10
voturi " pentru", din cei 10 consilieri prezenti la !j»edinta,fiind astfel adoptata:
HOTARAREA nr. 44 privind aprobarea organizarii !j»idesfa!j»urariizilelor comunei
Socodor 2018 "Praznic de Pita Noua" in perioada 14-15august 2018.
Punctul3
Proiect de hotarare privind imputernicirea domnului Jura loan Dimitrie Primar al
Comunei Socodor, pentru realizarea demersurilor in vederea obtineril licentei de exploatare a
apei geotermale din perimetrul de exploatare "Geotermal Comuna Socodor", sa negociere cu
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze ~i sa ridice licenta de la
Agentia Natlonala pentru Resurse Minerale (ANRM), hcenta de dare in administrare a
activitatii de explorare a apei geotermale aferenta proiectului: "Valorificarea energiei
geotermale pentru producerea agentului termic pentru tncalzlre ~i apa calda in Comuna
Socodor, judetul Arad";
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta referatul de specialitate
inregistrat la Prirnaria Comunei Socodor sub nr.1623/22.06.2018, intocmit de domnul Crisan
Gheorghe, secretar in cadrul Prirnariei Comunei Socodor. Se prezinta poslbllltatile de
accesare a fondurilor prin Programului
Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa
Prioritara 6: Promovarea energiei curate ~i eficientei energetice in vederea sustinerli unei
economii cu emisii scazute de carbon, Obiectivul specific 6.1-Cre~terea productiei de energie
din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), productie, precum
si stadiul intocmirii documentelor care stau la baza scrierii cererii de finantare si intocmirea
studiului de fezabilitate. Este subliniata de domnul primar irnportanta deoseblta pe care 0 are
implementarea acestui proiect la nivelul UAT Socodor, precum ~i impactul pe care il poate
avea in viitor asupra localltatli noastre, atat din punct de vedere al protectiei mediului, prin
reducerea consumului de C02 (carbuni si lemne de foc), atat de la institutiile publice cat si de
la persoanele fizice sl de la persoanele juridice cat sl prin realizarea de noi investitii cum ar fi
un strand termal, de exemplu.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
,
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil proiectul
de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.
Domnul presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clariticari pentru proiectul de hotarare,
Nu mai sunt alte clarittcari ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 10
voturi " pentru", din cei 11 consilieri prezenti la !j»edinta,fiind astfel adoptata:
HOT ARAREA nr.45 privind imputernicirea domnului Jura loan Dimitrie Primar al
Comunei Socodor, pentru realizarea demersurilor in vederea obtinerf llcentei de
exploatare a apei geotermale din perimetrul de exploatare "Geotermal Comuna
Socodor", sa negociere cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa
semneze !j»isa ridice llcenta de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM),
llcenta de dare in administrare a actlvltatll de explorare a apei geotermale aferenta
proiectului: "Valorificarea energiei geotermale pentru producerea agentului termic
pentru lncalzlre !j»iapa calda in Comuna Socodor, judetul Arad".

.
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Punctu/4
Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de inregistrare si arhivare a
Contractelor de arenda depuse la Primaria Comunei Socodor.
Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Prirnaria Comunei Socodor sub nr.1625/22.06.2018, intocmit de domnul Crisan
Gheorghe - secretar in cadrul prirnariei, prin care se propune aprobarea procedurii de lucru
privind modul de inregistrare ~i arhivare a Contractelor de arendare depuse la Consiliul local
al comunei Socodor, judetul Arad.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.
Domnul presedinte consults plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau propuneri
pentru proiectul de hotarare.
Nu mai sunt alte propuneri.
Nefiind alte dlscutit se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 10
voturi " pentru", din cei 10 consilieri prezenti la ,edinta, fiind astfel adoptata:
HOTARAREA nr. 46 privind aprobarea procedurii de inregistrare ,i arhivare a
Contractelor de arenda depuse la Primaria Comunei Socodor.
Diverse.
Domnul presedinte tntreaba consilierii daca, pe langa punctele discutate doresc sa
prezinte alte probleme legate de comuna Socodor.
Domnul secretar informeaza membrii consiliului despre situatia proiectelor aflate in
derulare, despre stadiul realizarii procedurilor de achlzith din cadrul proiectelor si despre
stadiul lucrarllor.
Totodata, primarul comunei Socodor, domnul Jura loan Dimitrie, informeaza consiliul
local despre promovarea in sedinta urrnatoare de consiliu a unor ajutoare de urgenta, pentru
sprijinirea unor familii defavorizate, ajutoare financiare cu ajutorul carora sa fie efectuate
reparatii la imobilele in care locuiesc familiile respective. Pe langa sumele care vor fi alocate
de la bugetul local, se vor utiliza si materialele de constructii rezultate in urma dernolarii
acoperisului de la Caminul Cultural ~i a celor provenite din demolarea cladirii de la scoala
(fostul laborator de informatica ~i laborator de fizica-chirnie), pe locul careia va fi construita
noua gradinita.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, presedintele de sedinta, domnul Tapes
Dimitrie loan, declara inchise lucrarile sedintel ordinare a Consiliului local, multurnindu-le
tuturor pentru participare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONSILIER
TAPOS
,
, DIMITRIE lOAN
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Nr. 1680 din 29 iunie 2018

PROCES

VERBAL

incheiat astazi 29 iunie 2018
Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor si Crisan
Gheorghe, secretar al prirnariei Socodor, la data de mai sus am
procedat In conformitate cu prevederile art.42 alin (7) din Legea
215/2001 privind adminlstratia publica locala, republicata, cu
modificarile ~i comletarile ulterioare, la afisarea pe panoul de
afiss] al prtmariel a "procesului verbal" de la sedinta ordinara, a
Consiliului local Socodor din data de 29 iunie 2018.
Drept pentru care am Tncheiat prezentul proces verbal
conform prevederilor legale.-

GHE

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal 317305, juderu1 Arad, Tel +40257358 100;
Fax.+4 0257358.112; e-mail: primaria@_·iQcodor.ro, ; socodOl@gmail.com; www.socodor.ro
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HOTARAREA Nr.44
din 29 iunie 2017
privind

aprobarea

organizarii

~i desfasurarl]

zilelor comunei

perioada
Consiliul

Local al Comunei

Socodor,

stabilite

de Legea nr.ll5/2015

alegerea

modificarea

Legii

completarea

Legii nr. 393/2004 privind

iN ~EDINTA

ORDINARA.

2018"Praznic

de Pita Noua" in

14-15 august 2018

.Iudetul Arad ,CIF 3519330, ales in conditiile

pentru

admlnlsrratiei

Socodor

autoritatilor

administratiei

publice locale nr. 215/2001, precum
Statutul

publice locale, pentru

~i pentru

modificarea

~i

alesilor locali, reunit

LA DATA DE 29 iunie 2018

A vand in vedere,
- expunerea de motive a primarului
hotarare

privind

in perioada

aprobarea

Comunei Socodor, inregistrata

organizarii

~i desfasurarii

cu nr.1622/22.06.20

18 la Proiectul

de

zilelor comunei Socodor 2018 "Praznic de Pita Noua"

14-15 august 2018;

- referatul de specialitate
- prevederile

inregistrat sub nr.l623/22.06.2018;

artA alin.(3) lit.a), lit.b) si lit.c) si ale art.15 alin.(2) lit.a) din O.U.G.l18/2006

organizarea

~i desfasurarea

- prevederile

activitatii asezamintelor

culturale, cu modificarile

art. 20, lit. h) ~i lit. i) din Legea nr.273/2006

completarile

privind infiintarea,

si completarile

ulterioare;

privind finantele publice locale, cu modificarile

si

ulterioare;

- prevederi le Hotararii Consiliului

Local nr. 512018 privind aprobarea bugetului local al comunei Socodor pe

anu12018;
art.36 alin.2 lit (d) si alin.(6) lit.a) pctA din Legea 21512001 privind administratis

- prevederile
republicata,

cu modificarile

si completarile

Votul exprimat in unanimitate

in temeiul

prevederilor

de catre cei 10 consilieri prezenti la sedinta din cei 11 in functie,

art. 45 alin. (2) lit.b), art.l15

publica locala, republicata

publica locala,

ulterioare.

cu modificarile

alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia

si completarile

ulterioare,

HOTARA~TE:
Art.1:
COMUNEI

Evenimentul
SOCODOR

Art.2:

cultural-artistic

se organizeaza

(1) Evenimentul

si sportiv

"Praznic

de Pita

evenimentului

Primarul

pe perioada

comunei
desfasurarii

delimitarea zonelor de comercializare
Art.3

- (1) Pentru

prilejuita

de ZILELE

se va desfasura in centrul comunei Socodor in curtea Scolii Gimnaziale

Marsieu" Socodor, la Caminul Cultural Socodor si la Baza Sportiva "Vulturii"
(2)

Noua",

in perioada 14-15 august 2018.

finantarea

Socodor
paradei

va

asigura

portului

inchiderea

popular,

"Iustin

Socodor;
circulatiei

va lua masuri

in

zona

de amenajare

desfasurarii
a scenei ~i

de produse si servicii.
cheltuielilor

ocazionate

de organizarea

evenimentului,

se vor utiliza

resursele banesti legal constituite in bugetul comunei Socodor, provenind din alocatii bugetare si sponsorizari.
(2) Bugetul
Consiliului
C.L.Socodor

total al evenimentului

nu va depasi

suma de 100.000 lei, conform

Hotararii

Local nr.5 din 31 ianuarie 2018. Bugetul activitatii poate fi majorat numai in urma aprobarii de catre
a unei hotarari de rectificare bugetara.
1

,l',

(3) Primarul comunei Socodor va contracta serviciile de organizare a manifestarii culturalartistice, In conformitate cu legislatia In vigoare privind achizitiile publice si va dispune orice alte masurile
administrative necesare pentru organizarea evenimentului.
Art.4 Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor , in termenul
prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~ipersoanelor interesate, se duce la cunostinta publica prin
afisare la sediul primariei si pe pagina de internet www.socodor.ro si se comunica cu Institutia PrefectuluiJudetul Arad, Serviciul Juridic ~i Contencios Administrativ.

TAPO~ DIMITRIE lOAN

i;.»tdf...•~
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CONSILIUL LOCAL SO COD OR
Cod Fiscal: 3519330; ComumiSocodor
nr.l Cod Postal 317305,jude/ul Arad, TeL+4 0257358100;
Fax.+4 0257358112;
e-mail: primaria(iiJsocodor.ro. ; socodor(iiJgmaiLcom; www.socodor.ro

"'"
"
PROIECT DE HOTARARE

numar: 2 din data: 22.06.2018
privind aprobarea

organizarii ~i desfasurari] zilelor comunei Socodor 2018"Praznic
Noua" in perioada 14-15 august 2018

de Pita

Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad ,CIF 3519330, ales in condltiile
stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale,
pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum ~ipentru
modificarea ~i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, reunit
iN ~EDINT A ORDINARA LA DATA DE 29 iunie 2018
Avand in vedere,
- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, inregistrata cu nr.l622/22.06.2018Ia
Proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii si desfasurarii zilelor comunei Socodor 2018
"Praznic de Pita Noua" in perioada 14-15 august 2018;
- referatul de specialitate inregistrat sub nr.l623/22.06.2018;
- prevederile art.4 alin.(3) lit.a), lit.b) si lit.c) si ale art.l5 alin.(2) lit.a) din O.U.G.l18/2006
privind
infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art. 20, lit. h) si lit. i) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 5/2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Socodor pe
anu12018;
- prevederile art.36 alin.2 lit (d) si alin.(6) lit.a) pct.4 din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.b), art. I 15 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 21512001
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARA~TE:
Art.l: Evenimentul cultural-artistic si sportiv "Praznic de Pita Noua", prilejuita de ZILELE
COMUNEI SOCODOR se organizeaza in perioada 14-15 august 2018.
Art.2:
(1) Evenimentul se va desfasura in centrul comunei Socodor in curtea Scolii
Gimnaziale "Iustin Marsieu" Socodor, la Caminul Cultural Socodor si la Baza Sportiva "Vulturii"
Socodor;
(2) Primarul comunei Socodor va asigura inchiderea circulatiei in zona desfasurarii
evenimentului pe perioada desfasurarii paradei portului popular, va Iua masuri de arnenajare a scenei
si delimitarea zonelor de comercializare de produse si servicii.
Art.3 - (1) Pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului, se vor
utiliza resursele banesti legal constituite in bugetul comunei Socodor, provenind din alocatii bugetare
si sponsorizari,

1
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(2) Bugetul total al evenimentului nu va depasi suma de 100.000 lei, conform
Hotararii Consiliului Local nr.S din 31 ianuarie 2018. Bugetul activitatii poate fi majorat numai in
urma aprobarii de catre C.L.Socodor a unei hotarari de rectificare bugetara.
(3) Primarul comunei Socodor va contraeta serviciile de organizare a manifestarii
cultural-artistice, in conformitate cu legislatia in vigoare privind achizitiile publice si va dispune orice
alte masurile administrative necesare pentru organizarea evenimentului.
Art.4
Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor , in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor si persoanelor interesate, se duce la
cunostinta publica prin afisare la sediul primariei ~i pe pagina de internet www.soeodor.ro ~i se
comunica eu Institutia Prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic si Contencios Administrativ.

2
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COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330;

Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305, juderul

Fax. +4 0257 358 112; e-mail: primar;a@socodor.ro,

Nr. inregistrare:

Arad, Tel.+4 0257 358100;

; socodor@qmail.com;

www.socodor.ro

1622 din 22 .06.2018

CABINET PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
Expunere de motive pentru Proiectul de Hotarare privind aprobarea organizarii!?i
desfa!?urarii zilelor comunei Socodor 2018"Praznic de Pita Noua" in perioada 1415 august 2018
Subsemnatul JURA lOAN DIMITRIE primar

al Comunei Socodor, prezint

expunerea de motive cu privire la proiectului de hotarare referitor la aprobarea
orqanizarii ~i desfasurarf zilelor comunei Socodor 2018 "Praznic de Pita Noua" in
perioada 14-15 august 2018.
Agenda culturala pentru anul 2018 cuprinde rnanifestari devenite deja traditie in
localitatea noastra, Cultura !}i traditia locului este !}i va rarnane unul dintre cele mai
accesibile limbaje de comunicare. Redescoperirea !}i valorificarea traditlilor noastre,
conservarea !}i promovarea culturii sunt principiile care au stat la baza intocmirii acestui
raport.
Programele !}i activitatile culturale la nlvelul lccalitatil noastre in anul 2018, se vor
desfasura conform planificarilor principalelor manitestarl cultural-artistice, sportive,
sociale !}i educative care se desfasoara in comuna Socodor in anul 2018, pentru a oferi
unui public cat mai larg liberul acces la rnanitestarl culturale de calitate, care vor
contribui la pastrarea traditiilor !}i valorilor specifice.
Traditiile sl obiceiurile specifice zonei noastre sunt parte din cultura traditionala
rornaneasca !}i, ca atare, organizarea de activitati culturale constituie oportunitati de a
promova

0

imagine a potentialului cultural local !}i zonal.

Una dintre manifestarile cultural-artistice rnentionata in agenda culturala este
"PRAZNICUL DE PITA NouA", respectiv sarbatoarea comunei Socodor. Aceasta
manifestare s-a bucurat de un ecou deosebit inca din anul 2010, cand a avut loc prima
editie a Zilelor comunei Socodor organizate in aer liber.
Sarbatoarea anuala organizata pentru celebrarea comunei Socodor, este

0

manifestare culturala complexa, cu participarea ansamblurilor folclorice din judetul Arad

1

si judetele invecinate, a ansamblului folcloric local, a artistilor rornani de rnuzica usoara
~i populara consacrati.
Scopul orqanizartl acestor activitati ~i manitestari culturale este de a satisface
nevoile culturale comunitare prin oferirea de prod use ~i servicii culturale diverse, de
crestere a gradului de acces, de participare a cetatenilor la viata culturala
Evenimentul

se va organiza in centrul comunei Socodor, in curtea $colii

Gimnaziale "Iustin Marsieu", in incinta Carninului Cultural ~i la baza sportiva "Vulturii".
Scena va fi amplasata in curtea Scotii Gimnaziale "Iustin Marsieu" Socodor. Finantarea
cheltuielilor pentru organizarea Zilelor comunei Socodor se va face in principal din
sume provenite din bugetul local ~i sponsorlzari.
Fata de cele aratate mai sus, propun apobarea proiectului de hotarare privind
aprobarea orqanizarii ~i desfasurarti

zilelor comunei Socodor 2018 "Praznic de Pita

Noua" in perioada 14-15 august 2018.

2
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COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.I Cod Postal 317305,jude/uIArad, Tel.+4 0257358100;
Fax. +4 0257358112; e-mail: primaria(iiJsocodor.ro,; socodor@gmaiLcom: www.socodor.ro

Nr. inreglstrare: 1623 din 22.06.2018

REFERAT
Privind aprobarea

organizarii ~i desfa~uririi zilelor comunei Socodor 2018 "Praznic de
Pita Noua" in perioada 14-15 august 2018

Subsemnaul Nan loan, directorul Caminului Cultural Socodor , cu privire proiectul de
hotarare privind aprobarea organizarii si desfasurarii zilelor comunei Socodor 2018"Praznic
de Pita Noua" in perioada 14-15 august 2018, prezint urmatoarele argumente:
agenda cultural a pentru anul 2018 cuprinde manifestari devenite deja traditie in
localitatea noastra. Cultura si traditia locului este si va ramane unul dintre cele mai accesibile
limbaje de comunicare. Redescoperirea si valorificarea traditiilor noastre, conservarea si
promovarea culturii sunt principiile care au stat la baza intocmirii acestui raport.
programele ~i activitatile culturale la nivelul localitatii noastre in anul 2018, se vor
desfasura conform planificarilor principalelor manifestari cultural-artistice, sportive, sociale si
educative care se desfasoara in comuna Socodor in anul 2018, pentru a oferi unui public cat
mai larg liberul acces la manifestari culturale de cali tate, care vor contribui la pastrarea
traditiilor si valorilor specifice.
traditiile si obiceiurile specifice zonei noastre sunt parte din cultura traditionala
romaneasca si, ca atare, organizarea de activitati culturale constituie oportunitati de a
promova 0 imagine a potentialului cultural local ~i zonal.
Una dintre manifestarile cultural-artistice mentionata in agenda cultural a este
"PRAZNICUL DE PITA NouA",
respectiv sarbatoarea comunei Socodor. Aceasta
manifestare s-a bucurat de un ecou deosebit inca din anul 20 I 0, cand a avut loc prima editie a
Zilelor comunei Socodor organizate in aer tiber.
Sarbatoarea anuala organizata pentru celebrarea comunei Socodor, este 0 manifestare
culturala complexa, cu participarea ansamblurilor folclorice din judetul Arad si judetele
invecinate, a ansamblului folcloric local, a artistilor rornani de muzica usoara si populara
consacrati.
Scopul organizarii acestor activitati si manifestari culturale este de a satisface nevoile
culturale comunitare prin oferirea de produse ~i servicii culturale diverse, de crestere a
gradului de acces, de participare a cetatenilor la viata culturala.
Concluzii: proiectul de hotarare indeplineste cerintele de necesitate, oportunitate si
poate fi inaintat spre aprobare Consiliului Local al comunei Socodor.

39

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
",

Cod Fiscal: 3519330,. Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,jude/ul Arad, Tel. +40257358100;
Fax.+4 0257358112;
e-mail: primaria(iiJJocodor.ro, ,. socodor(iiJgmail.coln; www.socodor.ro

Comisia pentru programe de dezvoltare economico -sociale, buget-finante,
administrarea domeniului public §i privat al comunei , agricultura, gospodarie
comunala, protecjla mediului, servicii §i comert

RAPORT

Membrii comisiei tntruniti In sedinta din data de 29.06.2018,
l.uand In discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea

organizarii si desfasurarii zilelor comunei Socodor 2018"Praznic de Pita Noua"
in pertoada '14-15 a~gust 2018,

- In

urma discutilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate In procesul
verbal al sedintei, In unanimitate

AVIZEAZA

FAVORABll

Proiectul de hotarare, initiat de primarul Comunei Socodor cu privire la

aprobarea organizarii ,i desfa,urarii zilelor comunei Socodor 2018"Praznic de
Pita Noua" in perioada 14-15 august 2018.

SECRETAR
NAoABAN STELIAN TRAIAN

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,jude/ul Arad, TeL+40257358100;
Fax.+4 0257358112; e-mail: primaria@socodor.ro. ; socodOl@gmail.com; www.socodor.ro

Comisia pentru invatamant

, sanatate, cultura,

protectia sociala, activitati

sportive si de agrement

RAPORT
Membrii comisiei intruniti in sedinta din data de 29.06.2018,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii ~i
desfa~urariizilelor comunei Socodor 2018"Praznic de Pita Noua" in perioada 14-15
august 2018,

- In urma discutilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate in procesul
verbal al sedintei in unanimitate
AVIZEAZA

FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Jura loan Dimitrie, privind
aprobarea orqanlzartl ~i desfa~urariizilelor comunei Socodor 2018"Praznic de Pita
Noua" in perioada 14-15 august 2018.

SECRETAR
CRISAN RAMONA
~~

CONSILIUL LOCAL SO COD OR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.I Cod Postal 317305,jude/ul Arad, TeL +40257358 JOO;
Fax. +40257358112;
e-mail: primari£l@)socodor.ro, ; socodorCmgmaiLcom; www.socodor.ro

Comisia pentru admlnlstratle publica Iocata, juridica, apararea ordinii !?ilini!?ti
publice, a drepturilor cetatenilor

RAPORT

Membrii comisiei Intruniti In l}edinta din data de 29.06.2018,
Luand In discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea

organizarii !?idesfa!?urarii zilelor comunei Socodor 2018"Praznic de Pita Noua"
in perioada 14-15 august 2018,

- In

urma discutilor purtate, a parerilor exprimate, mention ate In procesul
verbal al sedintei, In unanimitate

AVIZEAZA

FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de primarul Comunei Socodor cu privire la aprobarea
organizarii!?i desfa!?urarii zllelor comunei Socodor 2018"Praznic de Pita Noua"
in perioada 14-15 august 2018.

PRE$EDINTELE

COMISIEI
IA~ MARIUS
~~

SECRETAR

.

TAPOS, DIMITRIE lOAN

CONSILIUL LOCAL SO COD OR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,jude/ul Arad, TeL+40257358100;
Fax. +4 0257358112; e-mail: primaria@§ocodor.ro, ; socodor@gmail.col1l;www.socodor.ro

....
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HOTARAREA Nr.45
din 29 iunie 2018
privind imputernicirea domnului Jura loan Dimitrie Primar al Comunei Socodor, pentru
realizarea demersurilor in vederea obtinerii licente! de exploatare a apei geotermale din
perimetrul de exploatare "Geotermal Comuna Socodor", sa negociere cu Agentia
Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze ~i sa ridice licenta de la Aqentia
Natlonala pentru Resurse Minerale (ANRM), ticenta de dare in administrare a activitatii de
explorare a apei geotermale aferenta proiectului: "Valorificarea energiei geotermale
pentru producerea agentului termic pentru tncalzire ~i apa calda in Com una Socodor,
judetul Arad"

Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad ,CIF 3519330, ales in conditiile
stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale,
pentru modificarea Legii administrattei publice locale nr. 215/2001, precum ~i pentru
modificarea ~i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, reunit
iN ~EDINTA ORDINARA. LA DATA DE 29 iunie 2018
Avand in vedere,
- expunerea de motive nr. 1624/22.06.2018 a Primarului Comunei Socodor;
- referatul de specialitate nr. 1623/22.06.2018;
- adresa nr.5114 din 27.04.2018 a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
- prevederile ghidului de finantare ale Programului Operational lnfrastructura Mare 2014-2020,
Axa Prioritara 6: Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei
economii cu emisii scazute de carbon, Obiectivul specific 6.1-Cre~terea productiei de energie din
resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), productie;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
- prevederile art.36 alin.6 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata (r'), cu modificarile si completarile ulterioare;
Votul exprimat de catre cei 10 consilieri prezenti la sedinta, din cei 11 in functie, din care
toti cei 10 consilieri au votat "pentru",
In temeiul art. 45 alin (1) lit (a) ~i art.l15 alin (1) lit (b) din Legeanr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata (rl), cu modificarile ~i completarile ulterioare,

HOTARASTE,
Art.I, Se imputerniceste domnul Jura loan Dimitrie, primar al Comunei Socodor, pentru realizarea
demersurilor in vederea obtinerii licentei de exploatare a apei geotermale din perimetrul de
exploatare "Geotermal Comuna Socodor", sa negociere cu Agentia Nationals pentru Resurse
Minerale (ANRM), sa semneze si sa ridice licenta de la Agentia Nationals pentru Resurse Minerale
(ANRM), licenta de dare in administrare a activitatii de explorare a apei geotermale aferenta
proiectului: "Valorificarea energiei geotermale pentru producerea agentului termic pentru incalzire
si apa calda in Comuna Socodor, judetul Arad"

1

Art.2. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor , In
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor, Agentiei Nationale pentru Resurse
Minerale (ANRM) si se duce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei ~i pe pagina de
internet www.socodor.ro si se comunica cu Institutia Prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic si
Contencios Administrativ.

CONSILIER
TAPO~ DIMITRIE lOAN
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AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. ioregistrare

S/ / f

1 ..(;j

< {)

f·Z//g

DOMNULUI lOAN DIMITRIE JURA
PRIMAR AL COMUNEI SOCODOR, judo ARAD
Tel.lFax: 0257.358.100 I 0257.358.112
e-mail: primaria@socodor.ro
Referitor la adresa dumneevoastra nr. 995/12.04.2018, 'inregtstrata la A.N.R.M. cu or.
va comuntcarn ca, avaod in vedere faptul ca perimetrul solicitat de
Comuna Socodor pentru explorarea ape; geotermale se suprapune iotegral cu perimetrul
EX-5 Adea aferent acordului petrolier de exptorare - dezvoltare - exploatare al PANFORAOIL
AND GAS S.R.L., in conformitate cu prevederile art. 35 din Legea petrolului or. 238/2004,
s-a cerut acorduL titularului, prin adresa or. 4581/17.04.2018,
anexata,

4399/13.04.2018,

Dupa obtinerea acordului din partea PANFORAOIL AND GAS S.R.L. de a desfa~ura
tucrari miniere de explorare peotru apa geotermala 10 Perimetrul Geotermal Comuna
Socodor (vett fi anuntatt tmedtat ce se va primi acordul) ~i avand In vedere di au fost
anatizate ~i verificate documentele atasate soltcttartt de dare 10 administrare a activitatii
miniere de explorare, in vederea obtinerf Licentel de dare 10 admioistrare peotru explorare
este necesar sa transmitett urmatoarele documentatti:
- Programul de explorare propus a se executa in Perimetrul Geotermal Comuoa Socodor,
judo Arad;
- Proiectul tehnic de refacere a mediului afectat de lucrarile de explorare propuse;
- Date ~i inforrnatf privind administratorul, ~ianume :
o pentru evaluarea capacitattt financiare,
este oecesar sa prezentati
urrnatoarele documente : certificat de inregistrare fiscala, certificatele
fiscale privind bugetul de stat ~i bugetul local, scrisoare de bonitate
financiara sau dovada identttatf finaociare (de LaTrezorerie);
o pentru evaluarea capacitattt tehnice, conform prevederilor art. 63 lit. c) din
H.G. 120812003, se va prezenta "copie de pe certificatul de atestare rivin
capacitatea tehnica al ~ersoanei Jun '!S.,ecu care urmeaza sa' fie executate
:acttvltat1le mlojere,. semnata' ~i ~tamp1lata pentru conformitate, mernonu
cuprinzand prezentarea activita ilor miniere executate de aceasta saU'iriC'iTrS
e
,um
~l actul juri 1C pnn care s-ac(51'iv~mn:ttrtige:fia"'fermade
executa're a acttvitatllor miniere", daca acestea vor fi date In administrare;
o dosarul va
Hotararea
persoane,
~lui)
explorare,

fi completat cu Sentlnta civila care dispune validarea primarului ~i
Consiliului Local privind imputernicirea primarului (sau altei
caz in care va tretilii sa prezlnte ~I 0 lmputernidr
ain par~~51
pentru realizarea demersun(or pentr'u-o merea licenteT'''''de
negocierea, semnarea ~i ridicarea acesteia.

Bulevardul Dacia nr.59,010407,
sector 1, sucuresn, Romania
Tel: +40213131204. Fax: .40213170780,
namr@namuo

www.namr_ro

1/2

11

AGENTIA NA TIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

Pentru oriee aLte tnforrnatit eu pnvire La dernersuriLe pe care tntenttonatt sa Le
in vederea punerii in evtdenta, lnregtstrarti
~i valorifiearii substentelor
rninerale, va stam La dtspozttie.

intreprtndett

Cu deoseblta

sttrna,

DIRECTOR GENERAL,
Aurei Gheorghe

/j:_'

1~.

;,fc

... '_--::;-::

'.
iNTOCMIT,
consille~J;

MlhaelaAlexandru

~lJlevardu\ Dacia nr ,59,010407, sector 1, Bucuresti, Romania
e\: +40213132204, Fax: +40213170780, narnrrpnarnr.ro
WWw.namr.ro
'
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AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSR MINERAL12

Nr. lnregistrare:~~.c

/,(Jr·

~.4?/8

j

i

C~tre: PRIMARIA COMUNEI SOCODOR

F~: 0251 358 112
E~mail: primarla@socodor.ro

Referitor la adresa inregistrata la A.N.R.M. cu nr. 5114/27.04.2018, privind darea 1n
administrare a actlvitatiLor miniere de explorare a apei geotermale 1n perlmetrul cu
denumirea ..Geotermal Comuna Socodor", judetul Arad, va comumcarn:

j

i

•

titularuL acordului petrolier de exptorere-dezvoltare-exptoatare E 1·5
ADEA prin adresa nr. 238/23.05.2018 (ata~ata In copie) precizea~a
faptul ca nu poate spune cu exactitate daca activita~ile miniere ~e
explorare a apei geotermale vor afecta sau nu 1n vtitor opera~iunile
petrouere pe care urrneaza
Ledesfa~oare1n perimetrul EX-5 ADEA;
.. de asemenea, SAND HILL PETROLEUMROMANIAS.R.L. solidta. ca in
momentul in care ve~l lncepe lucrarlle de explorare Yn pertmetrul fU
denumirea ..Geotermal Comuna seceder"
11informa\i pentru a S'si
impreuna solu~ii tehnice;
I.
• pentru a continua procedura de acordare a ticentet de explorare eSfe
necesar sa transmttett documentele ce 'I-au fost enumerate in adresa
lnregistrata ta A.N.R.M. cu nr. 5114127.04.2018.

sa

sa

Cu stima,

BvleVlIrdul Dada nr.59,010407, sector I, eucU(e~li,Romania
Tel: "'40213132204, Fax: .-'t02UlI0760, namr®namr.rQ
WNW.namr.ro
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Sand Hin Petroleum Itonlltriia SRL
0IIe8 ROI'_ is rif.175
Etaj 12, spetIUI B/SIii::bJr 1
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T: +'11)314261490
F: .....D31 4261496

AGENTIANA1tONAlAPENTRUROUISE
MINERALE('"A.NJt.M.'"

Catre:

TIlE NATIONAL AGENCYFOR MINERAL
IlESOUI!tES,"N;A.M.R. '"

To:

CAllNE'r PRtseDlN'lt

CABINttOF THEPRESIDENT

D-Iui ~f11DRAGOMIR

Inatentla:

Attn:

Mr;.61j1DRAGOMIR

Presedlnte

Presldel'lt

D-ktI Sorln GAL

Mr. SClrInGAL
Heed ofD.G.G.E.C.R.R.P.

DIrectOrD.G.G.E.C.R.R.P.
fax:

Fax:

021.317.07.80

Ref:

Adresa nr. 4581/17 a,rtle

2018

021.!17 .07.80

lAmer no.

emlsa de Ref:

A.N.R.M.

4581/17

April 1018 1I5\1ed by

N.A.M.R.

Stlmatl Oomnl.

DearSJrs.

Subscrlsa Sind HIDPetroleum RomanIa S.LL, cu sedlul

The unders1lned Sand HIliPetroleum Romania S.R.L.,

social In RomanIa, Bucurestl, sectOr

calel Floreasca

with

etaJ 12, spatlul B. Inreslstrata la Re8fstrul

floOr,

nr.

175,

1,

Comertulul siJb nr. J40/8760/2013,

cod unlc de

Its

registered office at 175 Calea Floreasca, 12111

area B, 1" DIstrict, Bucharest, Romania,

reslstered

with

the

Trade Resister under no.

J40/8760/2013, sole realstratlon code 31999900,

Inre8fstrare 31999900,
Facem referlre la adrese nr.

aprille 2018 prfn

We refer to the letter no. 4583/17 April 2018 whereby

care ne-atl solldtat sa predum daca actIvltatlle mlnlere

you requested us to confirm whether the mining

4583/17

care urmeaza a Ii desfasurate In perlmetrul Geotermal

activities Intended to be carried out within the

Comuna Socodor Influenteau sau nu In mod negatlv

Geotermal COmun. Socodor block, do or do not

operatlunlle n08stre petrollere desfnurete In temelul

neaalively Influence our petroleum operations carried

ac:ordululde coneeslune pentru explorare, dt2VOltaresi

aut accordlns to the concession agreement

exp!oatare petrollera In perlmetrul EX-SADEA,aprobat

petroleum exploration, development and exploitation

prln H.G. nr. 835/13 octombrle 2015, cu prlvlr. I. care

withIn block EX-5ADEA,approved

subscrlsa are calltatea de titular (impreuna cu Panfora

October 2015. In relation to which the underslsned

011& GasSRl) 51 operator.

titleholder (together with Panfora

by

011

for

G.D. no. 835/13
Is a

81Gas SRL) and

operator.
Mentlonem ca, pana la aceam data. am incereat sa

We mention that, until today, although we tried to

toremm un volum de Informatll geologlce slgeoflzlce

collect a volume of geolosleal and Beophyslcal data

planlficarea cat mal buna a

sufficient to allow a better plannlna of our petroleum

care sa ne

permlte

operatiunllor petrolier. In zona. dar volumul de date

operations In the area, the volume of data receIved

obtlnut este destul de redus. In consednta.

quite limited. Consequently, we cannot currently state

AU

putem

15

'13
,I't

Sand Hili Petrol_um RomanIa SRl

SAND HILL PETROLEUM

Qlee Roreasca nr. 175
~

12. SpaIkA II, SedDr 1
1!ucure5tI, RomanIa
T: +40 31 "'261'" 90
F: +40 31 "'2614 96

spune cu exactltate la acest moment daca actMtatlle

precisely If the mlnlns activities referred to In your

mlnlere la CIre facet! referlre In adress dumneavoastra

tetter will or will not affect our petroleum operations to

vor ,fecta sau nu In vlltor operatlunlle petrollere pe care

be carried out within block £x-S ADEAIn the future. this

~~"I~;t.v"M;ln

will also depend

perlmetrul EX-S ADEA In

on the period during whl<:h the

vlltor. Acest luau va deplnde 51de perloada In care vor fl

8eothermal water IICPloratlon works will be camed out

derulate

within block Geotennal CDmuna Socodor, Information

lucrarlle de explorare a apel 8eatennele

In

perlmetrul Geotermal Comuna Soc:odor, Informatle care

which Is not available at this moment.

nu este dlsponlbHa momentan.

----

------------1

Ceea ce putem confirma este ca perlmetrul Geotermal

What we can conflrm is that the Geotermal Comuna

Comuna Socodor 5e va suprapune,

Socodor block will most probably overtay the area

peste

0 arie

:ili·11'I bdrul

irif.f~~r¥a!ijUi~bOO.a ~

d ....

i:tt·

perlmetrulul EX-SADEA.Contam pe faptul

ca, In momentulln

1500
500

eel mal probabll,

care subscrisa sau Prlmaria Comunel

where we will acquire 30 seismic dati within block

ex-

5 ADEA.We count on the fact that when either of the
undersigned

or the City Hall of Socodor Commune

Socodorva efectua operatlunl In aceasta zona, va anunta

performs any opel'lltlons within this lrea, It will Inform

cealalta entltate. lar prtntr-un dlalGl constructlv se vor

the other entity, and technical solutions wUJbe readied

gasl solutii tehnlce pentru a evlta orlee fel de probleme

through a constructive dialogue In order to mitigate any

privlnd actlvltatlJe de explorare desfasurate In 20na.

Issues regardlna exploration activities within the area.

Pentru orIce clarificari, va starn Ie dlspozltle.

We remain available for any darlflcatlon on the above.

j-s.end

Dezvoltarih Regio•• le, Administratiel Publice I" Fondurllor Europene
Programul

Operational

Infrastructura

Mare 2014-2020

AXa Priiiritarii 6: Promovarea energiei curate ~ieflcientei energetice In vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de
carbon
Obiectlvul specific 6.1-Cre~terea productlei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (blomasa, biogaz,
geotermal), productie

GHIDUL SOLICITANTUL UI
CONDITII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

Sprijinirea investitiilor in eapacitati de producere encrgie electric a
si/sau termiea din blomasa/biogaz ~i energie geotermala

Cod apel: POIMJ119/6/1/ Apel de proiecte pentru sprijinirea investitiilor in capacitati de
producere energie electrica si/sau termica din biomasa/biogaz si energie geotermala

2017

I
-----------_j

CUPRINS
CAPITOLUL
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3
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CARITOLUL

1. INFORMA]011 DESPRE ARELUL DE PROlECTE

Prezentul·•..•
ghid ·.a.··
.•fost elaborat·.•
·de .Autoritatea .de.··.
Managetnent.·.·pentru·••Programul ••()peratibrial· Infrastructure
Mare (POIM) pentru solicitantii.care doresc sa•.o]jtina fillantare .nerambursabila pentru proiecte deinvestitii
in capacitati de producere eriergie care vorutiliza biomasaJbi()gaz sau' energie geotermala,·.in cadrul Axei
Priori tare 6 Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu
emisii scazute de carbon din POIM, Dbiectivului Specific ti.l.Cresterea produc/iei ·de energie din resurse

regenerabile mai putin exploatate (biomasd, biogaz, geotermal), productie.
in situatia in care pe parcursul sesiunii de proiecte intervin modificari de natura a afecta semnificativ
regulile ~i conditiile de finantare stabilite prin prezentu] Ghid, inc1usiv prelungirea termenului de depunere,
AM POIM va aduce compieiari sau modificari ale continutului acestuia, prin publicarea unei versiuni
revizuite. Modificarile legislative sunt aplicabile automat, prezentul ghid neinlocuind legislatia specifica
stabilitaprin alte acte normative, decat daca este precizat in mod explicit.

Axa Prioritara 6 Promovarea energiei curate $i eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii
cu emisii sciizute de carbon prin Prioritatea de investitii 4a - Promovarea producerii si distributiei de
energie derivate din surse regenerabile vizeaza promovarea investitiilor in sectorul de energie curata si
eficienta energetica in vederea asigurarii contributiei la obiectivele Strategiei Europa 2020 (20/20/20)
privind consumul final de energie provenita din resurse regenerabile ~i cresterea eficientei energetice,
respectiv: productia de energie regenerabila, prin Obiectivul Specific 6.1., consumul de energie in
industrie, prin OS 6.2., consumul de energie in gospodarii, prin OS 6.3. ~i energia prin cogenerare de inalta
eficienta, prin Obiectivul Specific 6.4.
Obiectivul specific 6.1. Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate
(biomasa, biogaz, geotermal), sectorul productie promoveaza actiuni orientate spre cresterea productiei de
energie regenerabila, cu accent pe resursele regenerabile mai putin exploatate, respectiv: biomasa, biogaz ~i
energie geotermala, dar si actiuni de sprijin pentru intarirea retelei de distributie pentru a prelua energia
produsa din surse regenerabile.
Principalul rezultat urmarit este:
• Productie majoratd a energiei din surse regenerabile mai putin exploatate
Acest rezultat va contribui ~i la:
• cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, ca rezultat al
investitiilor de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice si term ice din resurse
regenerabile mai putin exploatate.
• reducerea emisiilor de carbon in atmosfera generate de sectorul energetic prin inlocuirea unei parti
din cantitatea de combustibili fosili consumati in fiecare an (carbune, gaz natural).
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o Pentru

sdlicittmti

intrepril1deri:

~ Solicitantul demonstreaza capacitatea

financiara pentru implementarea proiectului prin
indicatorii de solvabilitate, respectiv daca raportul dintre Datorii totale si Capitaluri proprii
care trebuie sa fie mai ride 0,5, in ultimul anjinanciar;
~ Dacii solicitantul nu indeplineste acest criteriu, solicitantul trebuie sii prezinte la depunere 0
scrisoare de confort angajdntii emisa de 0 institutie bancara privind asigurarea unui credit
pentrucofinantarea
proiectului si cheltuielile neeligibile ale proiectului;
~ Solicitantul demonstreaza
ca a inregistrat profit net sau profit din exploatare fn ultimul
exercitiu financtar fncheiat;
Probeaza cu:
./

Bilantul contabil (consolidat unde este cazul) auditatlsemnat de cenzori daca acest lucru este
solicitat de legislatia in vigoare, depus $i fnregistrat la organul fiscal competent, pentru
ultimele 3 exercitii financiare fncheiate, anterioare anului de depunere a Cererii de finantare in
corelare cu sectiunea Solicitant din Cererea de finantare;

./

Contul de projit si pierdere si datele informative (consolidat unde este cazul) auditatlsemnat de
cenzori daca acest lucru este solicitat de Iegislatia in vigoare, insotit de lista entitdtilor incluse
fn consolidare, pentru ultimul exercitiu jinanciar incheiat, anterior anului de depunere a
Cererii de finantare, in corelare cu sectiunea Solicitant din Cererea de finantare;

./

Documente

de conjirmarelalocare
a contributiei solicitantului (de ex: Hotdrdrea AGA 1 CA 1
Unic al societdtii/ privind asigurarea cofinantarii proiectului si acoperirea
contravalorii cheltuielilor altele decdt cele eligibile;

Asociatului
./

Declaratia

de angajament

a solicitantului

(Anexa C1.21a Cererea de finantare).

Daca intreprinderea nu are un exercitiu financiar incheiat (este infiintata in anul depunerii CRF), datele
luate in considerare sunt cele care fac obiectul unei declaratii pe proprie raspundere a solicitantului
(conform Certificatului constatator si Anexei C 1.5 Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria
IMM). Intreprinderile cu activitate de mai putin de 3 ani vor depune aceste documente pentru exercitiile
financiare incheiate.
Intreprinderile mari vor depune documentele de mai sus numai pentru ultimul exercitiu financiar incheiat,
i)

In cazul proiectelor care utilizeaza sursele geotermale pentru producerea de energie termica,
solicitantii care au calitatea de societati/operatorii infrastructurii de energie termica in cazul UAT
/ADI, detin/sunt In curs de a obtine dreptul de a executa activitati miniere de explorare/ exploatare, in
conformitate cu Legea minelor nr. 8512003, cu modificdrile si completiirile ulterioare.
Se probeaza, dupa caz, cu :
~
~

j)

Certificat de atestare sau, dupd caz, contract cu un operator care define certificat de atestare
emis de ANRM ;
Adresa
de la ANRM,
obtinuta
de cdtre solicitant,
privind
detinerea
licentei de
explorarelexploatare
si stadiul lucrdrilor miniere in cadrul acestora (emisd cu maxim 0 lund
fnainte de depunerea proiectului).

Solicitantul justifica necesitatea finantarii proiectului prin ajutor de stat (efectul stimulativ, pentru
proiectele care intra sub incidenta ajutorului de stat dejinit prin Regulamentul nr. 651/2014)
Se probeazd prin:
~ Declaratia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat din Anexa C1.3. la Cererea de
finantare;
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DUma": 3 din data: 22.06.2018
prlvind 7rnputem leirea.domnului Jur~loah ·Dlmitrie.Primar al Comunel Socodor, .pentru
re~lizare~·d.emers~rUorinXtd.erea ..pbtiherii licentei de exploatare a apei ~.eotermale din
perill1etrulide ...
explo~tare·n(3e()t~rrnal ••
GornUna..•
Socodor"'. sa •.n~gociere cu A~.entia .Nationala
pentru Resurse Minerale (Afi.J~f\A),sa semneze ~i sa rid ice licenta de la Ag~ntia· Nationala
pentru Resurse Minerale (ANRM), licenta de dare in administrare a activitatii de explorare a
apei geoterrnale aferenta prolectulul: "Valorificarea energiei geoterrnale pe'ntru producerea
agentului termic pentru tncalzire ~i apa calda in Comuna Socodor, judetul Arad"

.crr

Consiliul Local at Comunei Socodor, Judet1l1 Arad
3519330, alesin conditiile
stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatllor administratiei publice locale, pentru
medifiearea Legii admintstratiei
pub lice locale nr, 215/2001, precum ~ipentru modificarea ~i
eompletarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor Iocali, reunit
iN ~EDINTA ORDINARA. LA DATA DE 29 iunie 2018
Avand in vedere,
- expunerea de motive nr. 1624/22.06.2018 a Primarului Comunei Socodor;
- referatul de specialitate nr. 1623/22.06.2018;
- adresa nr.5114 din 27.04.2018 a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
- prevederile ghidului de finantare ale Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020,
Axa Prioritara 6: Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii
cu emisii scazute de carbon, Obiectivul specific o.t-Cresterea productiei de energie din resurse
regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), productie;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor;
- prevederile art.36 alin.6 lit. a) din Legea nr. 21512001 privind administratia publica locala, republicata
(r') , cu modificarile si completarile ulterioare;
in temeiul art. 45 alin (1) lit (a) si art. I 15 alin (1) lit (b) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata (r'), cu modificarile ~i completarile ulterioare,

HOTARASTE,
Art.1. Se imputerniceste domnul Jura loan Dimitrie, primar al Comunei Socodor, pentru realizarea
demersurilor in vederea obtinerii licentei de exploatare a apei geotermale din perimetrul de exploatare
"Geotermal Comuna Socodor", sa negociere cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa
semneze si sa ridice licenta de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), licenta de dare in
administrare a activitatii de explorare a apei geotermale aferenta proiectului: "Valorificarea energiei
geotermale pentru producerea agentului termic pentru incalzire si apa calda in Comuna Socodor, judetul
Arad"
Art.2. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor , in termenul
prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~i se duce la cunostinta publica prin afisare la sediul
primariei si pe pa ina de' erne
w.socodor.ro si se comunica cu Institutia Prefectului-Judetul Arad,
Serviciul Juridi si
'~en't~~dmim
rativ.
Initiat rul r .\
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COIVJUf\lA .SOC(J).{)OR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.1 Cod Post(J/ 31,j30;,Ju~etul Arad, Tel.+4 0257 358100;
Fax.+4 0257 358 112; e-mail: prim(Jria@socodor.ro, ; sotodor@qmoil.com; www.socodor.ro

NT. de mregistfare:

1.624 din 22 iunie 2018

CABINET PRIMAR

EXPlJNERE oe MOtiVE
Expunere de motive pentru Proiect1ll de lIotarare pl'ivind imp1ltel'nicirea domnului Jura
10a11Dimitrle Primar al Comunei Soeodor, pentru realiiarea demersutilor in vederea obtineri]
licente! de exploatare a apeigeotermale din perimetru] de exploatare "Geotermal Comuna
Socodor", sa negociere eu Age11tia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze ~i sa
rldlce .licenta de Ia Agentia N ationala pentru Resurse Minerale (ANRM), licenta de dare in
administrare a activitatii de explorare a apei geotermale aferenta proleetului: "Valorificarea
energiei geotermale pentru producerea agentului termic pentru incalzire ~i apa calda in Comuna
Socodor.judetul Arad"
Subsemnatul JURA lOAN DlMITRIE primar al Comunei Socodor, prezint expunerea de
motive la proiectului de hotarare pentru realizarea demersurilor in vederea obtinerii Iicentei de
exploatare a apei geotermale din perimetrul de exploatare "Geotermal Comuna Socodor", sa negociere
cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze si sa ridice licenta de la Agentia
Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), licenta de dare in administrare a activitatii de explorare a
apei geotermale aferenta proiectului: "Valorificarea energiei geotermale pentru producerea agentului
termic pentru incalzire ~i apa calda in Comuna Socodor, judetul Arad"
Tinand cont de faptul ca, In subsolul terenului de pe raza administrativa a U.A.T. Socodor se
afla ape geotermale, vazand strategia de dezvoltare a Comunei Socodor pentru perioada 2014-2020 ~i
analizand prevederile ghidului de finantare ale Programului Operational lnfrastructura Mare 20142020, Axa Prioritara 6: Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei
economii cu emisii scazute de carbon, Obiectivul specific 6.1-Cre~terea productiei de energie din
resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), productie, comuna Socodor
doreste realizarea de capacitati de productie a energiei termice pe baza de energie geotermala prin
realizarea lucrarilor de executie a forajelor de exploatare ~il sau reinjectie a apelor geotermale,
respectiv a echipamentelor ce deservesc puturile, instalatiile de schimb de caldura si instalatiile de
protectie si tratare a rezidurilor minerale legate exclusiv de apele geotermale, In conformitate cu
standardele speeifice in cazul energiei geotermale. Pentru pompele de caldura se vor avea In vedere
prevederile Directivei 2009/28IEC pentru promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile de
energie,
Avand in vedere adresa nr.S114 din 27.04.2018 a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
pentru completarea documentatiei in vederea obtinerii licentei de exploatare se solicita desemnarea
unei persoane care sa negociere eu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze
~i sa ridice licenta de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM).
Fata de cele aratate mai sus, va rog a aprobati impternicirea subsemnatului sa reprezinte
Comuna Socodor in relatia cu Agentia Nationals pentru Resurse Minerale (ANRM), sa negociez cu
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semnez si sa ridie licenta de la Agentia
Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), licenta de dare in administrare a activitatii de explorare a
apei geotermale aferenta proiectului: "JIj
geotermale pentru producerea

agentului termic pentru inciilzire ~i

,judelul Arad".
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Nr.1623 din 22iunie 2018
Raport de speeialltate
privind imputernicirea domnUIUi Jura.Ioan ..Dimitrie.Primar·al
ComuneiSocedorvpentru
realizarea demersurilor in vederea obtinerii licentei de exploatare a apei geotermale din
perimetrulde
exploat~l'e "Geotermal COlfitllUI Socodor", sii n~gociere eu Agentia Nationala
pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze ~fsa ridice Iicentade Ia Agentia NationaHi
pentrll Resurse Minerale (ANRM), Ucenta de' dare in adnlinistrare a activitatii de explorare a
apei geotermale aferenta proiectului: "Valorificarea energieigeotermale
pentru producerea
agentulul termic pentru inciiltire ~i apa caldi in Comuna Socodor, judetul Arad".
Subsemnatul Crisan Gheorghe, .secretar in cadrul Primariei Comunei Socodor, tinand cont
de faptul ca, in subsolul terenului de pe raza administrativa a U.A.T. Socodor se afla ape
geotermale, vazand strategia de dezvoltare a Comunei Socodor pentru perioada 2014-2020 si
analizand prevederile ghidului de finantare ale Programului Operational Infrastructura Mare 20142020, Axa Priori tara 6: Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii
unei economii cu emisii scazute de carbon, Obiectivul specific 6.1-Cre~terea productiei de energie
din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), productie, exista
posibilitatea pentru realizarea de capacitati de productie a energiei termice pe baza de energie
geotermala prin realizarea lucrarilor de executie a forajelor de exploatare ~il sau reinjectie a apelor
geotermale, respectiv a echipamentelor ce deservesc puturile, instalatiile de schimb de caldura si
instalatiile de protectie si tratare a rezidurilor minerale legate exclusiv de apele geotermale, in
conformitate cu standardele specifice in cazul energiei geotermale. Pentru pompele de caldura se
vor avea in vedere prevederile Directivei 2009/28IEC pentru promovarea utilizarii energiei din
surse regenerabile de energie.
Avand in vedere adresa nr.5114 din 27.04.2018 a Agentiei Nationale pentru Resurse
Minerale, pentru completarea documentatiei in vederea obtinerii licentei de exploatare se solicita
desemnarea unei persoane care sa negociere cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
(ANRM), sa semneze si sa ridice licenta de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM).
Fala de cele aratate mai sus, va rog a aprobati impternicirea domnului Primar Jura loan
Dimitrie sa reprezinte Comuna Socodor in relatia cu Agentia Nationals pentru Resurse Minerale
(ANRM), sa negocieze cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze ~i sa
ridice licenta de la Agentia Nationals pentru Resurse Minerale (ANRM), licenta de dare in
administrare a activitatii de explorare a apei geotermale aferenta proiectului: "Valorificarea
energiei geotermale pentru producerea agentului termic pentru incalzire si apa calda in Com una
Socodor, judetul Arad".
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Comisia pentro programe

de dezvoltare

economlco =soctale, boget ..finante;

adrninistrarea dcmenlutul public $i prtvat al cornunel , agricultura, gospodarie
comunala, protectia medlulul, servitii $i cornett

RAPORT

Membrii comlslel intruniti In §edinta din data de 22.0tt2018,
Luand in discutie spre a~izare PrO.iectul de hotirare prlvlnd impoternicitea

domnululJuraloan
Dimitrie, prirnar alComlinei Socodor, pentru reallzarea
demersurilorin vederea obtinerii licentei de exploatare a apei geotermale din
perimetrul de exploatare "Geoterrnal Comuna Socodor", sa negociere .cu
Agentia Naiionala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze ~i sa ridice
llcenta de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), llcenta de
dare in administrare a activititii de explorare a apei geotermale aferenta
proiectului: "Valorificarea energiei geoterrnale pentru producerea agentului
termic pentru tncalzlre ~i apa calda in Com una Socodor, judetul Arad",
- in urma discutilor purtate, a parerilor exprimate, rnentionate in procesul
verbal al sedintei, in unanimitate

AVIZEAZA

FAVORABll

Proiectul de hotarare, initiat de primarul Comunei Socodor cu privire la

imputernicirea domnului Jura loan Dimitrie, primar al Comunei Socodor, pentru
realizarea demersurilor in vederea obtinerii llcentei de exploatare a apei
geotermale din perimetrul de exploatare "Geotermal Comuna Socodor", sa
negociere cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze
~i sa ridice licenta de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM),
llcenta de dare in administrare a actlvltatli de explorare a apei geotermale
aferenta proiectului: "Val9rificarea energiei geotermale pentru producerea
agentului termic pentru - c Izire ~i apa calda in Com una Socodor, judetul
Arad".

SECRETAR
NAoABAN STELIAN TRAIAN
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Comisia pentru invatamant, saniitate, cultura, protectia sociala, activitati
sportive ~i de agrement

RAPORT
Membrii comisiei intruniti in sedinta din data de 22.06.2018,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind imputernicirea domnului
Jura loan Dimitrie, primar al Comunei Socodor, pentru realizarea demersurilor in
vederea obtinerli llcentel de exploatare a apei geotermale din perimetrul de
exploatare "Geotermal Comuna Socodor", sa negociere cu Agen1iaNa1ionalapentru
Resurse Minerale (ANRM), sa semneze ~i sa ridice licenta de la Agen1ia Na1ionala
pentru Resurse Minerale (ANRM), llcenta de dare in administrare a activiti1ii de
explorare a apei geotermale aferenta proiectului: "Valorificarea energiei geotermale
pentru producerea agentului termic pentru incalzire ~i apa calda in Comuna
Socodor, judetul Arad",

- In urma discutilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate in procesul
verbal al sedintei in unanimitate

AVIZEAZA

FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Jura loan Dimitrie, privind
imputernicirea domnului Jura loan Dimitrie, primar al Comunei Socodor, pentru
realizarea demersurilor in vederea obtlnerll llcentel de exploatare a apei
geotermale din perimetrul de exploatare "Geotermal Comuna Socodor", sa
negociere cu Agen1ia Na1ionalapentru Resurse Minerale (ANRM),sa semneze ~i sa
ridice llcenta de la Agen1iaNa1ionalapentru Resurse Minerale (ANRM),llcenta de
dare in administrare a activiti1ii de explorare a apei geotermale aferenta proiectului:
"Valorificarea energiei geotermale pentru producerea agentului termic pentru
incalzire ~i apa calda in Comuna Socodor, judetul Arad".

SECRETAR
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Comisia psntru administratie publica locala, juridiCa, apararea ordinii ,i lini,ti
publice, a drepturilor cetitenilor

RAPORT

Membrii comisiei intruni\i in sedinta din data de 22.06.2018,
Luandindiscu\ie
spre avtzare Proiectoldehotirare
privind privind

imputernicirea domnului Jura .Ioan Dimitrie, primar al Comunei Socodor, pentru
realizarea demersurilor in vederea obtinerii Ucentei de exploatare a apei
geotermale din perimetrul de exploatare "Geotermal Comuna Socodor", sa
negociere cu Agentia Nation.ala pel1tru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze
,i sa ridice licenta de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM),
llcenta de dare in admlnlstrare a activititii de explorare a apel geotermale
aferenta proiectului: "Valorificarea energiei geotermale pentru producerea
agentului termic pentru lncalztre ,i apa calda in Comuna Socodor, judetul
Arad" ,

- In

urma discutilor purtate, a parerilor exprimate, mention ate in procesul
verbal al sedintei, in unanimitate

AVIZEAZA

FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de primarul Comunei Socodor cu privire la

imputernicirea domnului Jura loan Dimitrie, primar al Comunei Socodor, pentru
realizarea demersurilor in vederea obtlnerf llcentel de exploatare a apei
geotermale din perimetrul de exploatare "Geotermal Comuna Socodor", sa
negociere cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), sa semneze
sa ridice licenta de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM),
llcenta de dare in administrare a activititii de explorare a apei geotermale
aferenta proiectului: "Valorificarea energiei geotermale pentru producerea
agentului termic pentru incalzire
apa calda in Com una Socodor, judetul
Arad".
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HOTARAREA Nr.46
dill 29illllie 2018
pentru aprobarea·.·Proce~urii deluc:ru privind inregisttarea §i .arhivateaC6ntractelor
arendare depuse la ConsUiOllocal at cornunei $ocodor , judetul Arad

de

.crr

Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad
3519330, ales In conditiile
stablllte de Legea nr.U5/2015 pentru alegerea autoritatiloradministratiei
publice locale, pentru
modifiearea Legii administtatiei publice locale nr, 215/2001, precum ~i pentru modificarea ~i
completarea Legii nr. 393/2004 privlnd Statutnl alesilor locali, reunit
iN ~EDINTA ORDINARA. LA DATA DE 29 iunie 2018
Avand In vedere,
- expunerea de motive nr. 1626/22.06.2018 a Primarului Comunei Socodor;
- referatul de specialitate inregistrat cu nr.162SI22.06.2018 intocmit de catre secretarul comunei
Socodor prin care se propune aprobarea unei Proceduri de lucru privind modul de inregistrare si
arhivare a Contractelor de arendare depuse la Consiliullocal al comunei Socodor, judetul Arad;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor;
- prevederile art.1836-18S0 din Legea 28712009 privind Codul civil;
- prevederile Ordinului nr. 289/2017 publicat in M.O. la data de 22 ianuarie 2018 privind aprobarea
Norme1or tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 201S-2019;
- prevederile art.7 din Legea nr.S212003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata (r');
- prevederile art.36 alin.2, lit.a) din Legea nr.21S/2001 privind administratia publica locala, republicata
(r'), cu modificarile si completarile ulterioare;
Votul exprimat de catre cei 10 consilieri prezenti la sedinta, din cei 11 in functie, din care tori
cei 10 consilieri au votat "pentru",
In temeiul art. 4S alin. (1) si art. 1IS alin. (1) lit.b din Legea nr.2IS/200 I privind administratia
publica locala, republicata (r'), cu modificarile si cornpletarile ulterioare,
HOTARA~TE:
Art.l Se aproba Procedura de lucru privind inregistrarea si arhivarea Contractelor de arendare depuse
la Consiliullocal al Comunei Socodor, judetul Arad, conform Anexei nr.l care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Socodor judetul Arad, prin
grija secretarul comunei si a personalului de specialitate din cadrul aparatului de Iucru al Primarului
comunei Socodor judetul Arad.
Art.3 Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor , in termenul
prevazut de lege, primarului comunei Socodor si se duce la cunostinta publica prin afisare la sediul
primariei si pe pagina de internet www.socodor.ro ~i se cornunica cu Institutia Prefectului-Judetul Arad,
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ. "" AN
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Anexa nr.lla

HCL nr.46/29.06.2018

PROCEDURA DE LUCRU PRIVIND iNREGISTRAREA SI ARHIVAREA CONTRACTELOR DE
ARENDARE DEPUSE LA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR JUDETUL ARAD
1. Contractele de arendare se vor primi pentru inregistrarea lor in Registrul special al Consiliului local al
comunei Socodor judetul Arad, de catre Secretarul comunei Socodor/persoana cu atributii delegate,
incheiate in forma scrisa, in trei exemplare, inaintate de catre Arendas, pe baza de adresa de inaintare in care
se enumera toate contractele anexate.
Contractele de arendare vor fi insotite de urmatoarele documente:
a) Pentru contractele incheiate de un arendator care are calitate fie titular al dreptului de proprietate pentru
care exista emis un titlu de proprietate valabil, fie de mostenitor unic inscris in aceasta calitate intr-un titlu
de proprietate eliberat de pe urma unui defunct, este suficient sa se anexeze 0 copie a titlului de proprietate si
o copie a actului de identitate pentru arendator,
b) Pentru contractele incheiate de un arendator care are calitatea fie de coproprietar, alaturi de alti
coproprietari, ai unui drept de proprietate pentru care s-a emis un titlu de proprietate valabil, fie de
mostenitor alaturi de alti mostenitori inscrisi intr-un titlu de proprietate eliberat de pe urma unui defunct, se
va anexa:
b. 1. copia titlului de proprietate,
b.2. copia actului autentic din care reiese fie suprafata de teren ce revine fiecarui coproprietar/mostenitor, fie
reiese cota din suprafata totala inscrisa in titlu de proprietate (daca exista),
b.3. declaratia autentica (notariala sau data in fata secretarului comunei) atat a arendatorului, cat ~ia
celorlalti coproprietari sau mostenitori, din care sa reiasa ce suprafata de teren revine fiecarui
coproprietar/mostenitor din suprafata totala inscrisa in titlu de proprietate (pentru cazurile in care nu se
depune documentul enumerat la subpunctul b.2.),
b.4. copia actului de identitate pentru arendator,
c) Pentru contractele incheiate de arendatori care reprezinta fie toti coproprietarii inscrisi intr-un titlu de
proprietate valabil emis, fie toti mostenitorii inscrisi intr-un titlu de propreitate eliberat de pe urma unui
defunct, este suficient sa se anexeze 0 copie a titlului de proprietate ~icate 0 copie a actelor de stare civila
pentru arendatori,
d) Pentru contractele incheiate de arendatori care sunt alte persoane decat cele inscrise intr-un titlu de
proprietate, se va anexa:
d.l. copia titlului de proprietate, de unde provine terenul, d.2. copia documentului autentic din care sa reiasa
calitatea arendatorului, si anume: fie copia Certificatului de mostenitor eliberat de pe urma defunctului
inscris in titlu de proprietate, fie copia Anexei 24 - stare civila, eliberata de pe urma defunctului inscris in
titlu de proprietate, fie Imputernicirea/Procura/Mandatul autentic de reprezentare sau orice alt document din
care sa reiasa calitatea de proprietar sau utilizator al bunului imobil arendat,
d.3. declaratia autentica (notariala sau data in fata secretarului comunei) a tuturor mostenitorilor defunctului
inscris in titlu de proprietate, din care sa reiasa ce suprafata de teren revine fiecaruia dintre ei din suprafata
ce-i revine defunctului inscris in titlu de proprietate (pentru cazurile in care nu se depune Certificat de
rnostenitor cu cota ce Ie revine enumerat la subpunctul d.2.), ~i.4. copia actului de identitate pentru
arendatori.
2. Adresa de inaintare depusa de catre Arendas, insotita de cele trei exemplare ale fiecarui Contract de
arendare, va fi inregistrata in Registrul general de intrare-iesire al Primariei comunei Socodor judetul Arad
de catre persoana responsabila care inregistreaza corespondenta intrata in primarie si se va prezenta
Primarului care sub rezolutie scrisa Ie va inainta spre verificare Secretarului comunei Socodor/persoanei cu
atributii delegate.
3. Contractele de arendare vor urma cursul unor verificari, dupa cum urmeaza:
a) Secretarul comunei Socodor/persoana cu atributii delegate va verifica daca adresa de inaintare depusa de
catre Arendas a fost inregistrata in Registrul general de intrare-iesire, poarta rezolutia scrisa a Primarului,
sunt anexate contractele de arendare in cate trei exemplare originale ~i sunt insotite de documentele
2

prevazute la punctul 2) din prezenta Procedura. in cazul in care documentatia
intocmita, va solicita agentului agricol sa verifice daca, in conformitate
agricole, arendatorul este proprietarul

este completa ~i corect

cu datele inscrise in registrele

sau utilizatorul terenului ce face obiectul arendarii. in situatia in care

arendatorul este utilizator al terenului, va solicita agentului fiscal sa verifice daca arendatorul este inregistrat
ca realizator de venituri agricole.
b) Agentul agricol ca persoana responsabila

cu atributii in completarea

~i tinerea la zi a registrelor agricole,

verifica daca terenul ce face obiectul arendarii este inscris in registrul agricol si daca arendatorul are
calitatea de proprietar sau utilizator al terenului ce face obiectul arendarii. in urma verificarilor efectuate va
intocmi un Referat sub semnatura dansului, cu constatarile facute, pe care-l va prezenta Secretarului
comunei Socodor/persoanei

cu atributii delegate.

c) Agentul fiscal verifica daca arendatorul este inregistrat ca proprietar sau utilizator de teren, eaz in care va
verifiea si daca este inregistrat ca realizator de venituri agricole. in urma verificarilor
Referat sub semnatura dansului, cu constatarile
plata impozituluiltaxei

efeetuate va intocmi un

facute, in care va preciza ~i daca sunt inregistrate restante la

pe teren, pe care-l va prezenta Secretarului comunei Socodor/persoanei

cu atributii

delegate.
4. Daca se constata nereguli, cu ocazia verificarilor

facute, Secretarul comunei Socodor/persoana

delegate va face un Raport catre Primar, insotit de toata documentatia
Rapoartele primite de la Compartimentele
propune retumarea documentatiei

depusa de catre Arendas, precum si de

de registru agricol, respectiv, financiar-contabil,

catre Arendas pentru completare,

cu atributii

in care va

indicand ceea ce lipseste din

documentatie,
5. Daca nu se constata nereguli, Secretarul comunei Socodor/persoana
documentatiei

complete si a Rapoartelor primite de la Compartimentele

cu atributii delegate pe baza
de registru agricol, respectiv,

financiar-contabil, va solicita Arendasului sa plateasca valoarea taxei de inregistrare pentru aceste contracte
de arendare. Dupa achitarea taxei de inregistrare a contractelor de arendare, secretarul comunei va proceda la
inregistrarea

celor trei exemplare originale ale contractelor de arendare, in Registrul special de inregistrare a

contractelor

de arendare, semnandu-le

6. Exemplarul

Contractului

si aplicand stampila Consiliului

local al comunei Socodor.

de arendare care ramane la primarie, va fi inregistrat, semnat de secretar si sub

stampila Consiliului local al comunei Socodor va fi arhivat in dosarul Arendasului respectiv care se va
pastra de catre secretarul comunei, iar

0

copie a acestui contract se va pastra de catre agentul agricol, care

are obligatia de a-I inscrie in registrele agricole, atat la Arendator, cat si la Arendas. Prin grija secretarului
comunei celalte doua exemplare originale ale contractelor

de arendare, inregistrate,

stampila Consiliului local al comunei Socodor vor fi inmanate Arendasului

semnate de secretar si cu

sub semnatura de primire.

PRE~EDINTE DE SEDINTA
ConsiIier,
TAPOS
,
, DIMITRIE lOAN
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PROIECT DE HOTARARE
numar: 4 din data: 22.06.2018
pentru aprobarea Procedurii de lucru privind inregistrarea ~i arhivarea Contractelor
de arendare depuse la Consiliullocal al comunei Socodor , judetul Arad
Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad ,CIF 3519330, ales in conditiile
stabilite de Legea nr.U5/2015 pentru alegerea autoritatilor administratlel publice locale,
pentru modificarea Legii administratiel
publice locale nr. 215/2001, precum ~i pentru
modificarea ~i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, reunit
iN ~EDINT A ORDINARA LA DATA DE 29 iunie 2018
Avand in vedere,
- expunerea de motive nr. 1626/22.06.2018 a Primarului Comunei Socodor;
- referatul de specialitate inregistrat cu nr.1625/22.06.2018 intocmit de catre secretarul comunei
Socodor prin care se propune aprobarea unei Proceduri de lucru privind modul de inregistrare si
arhivare a Contractelor de arendare depuse la Consiliullocal al comunei Socodor, judetul Arad;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activit ate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
- prevederile art.1836-1850 din Legea 287/2009 privind Codul civil;
- prevederile Ordinului nr. 289/2017 publicat in M.O. la data de 22 ianuarie 2018 privind aprobarea
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata (r");
- prevederile art.36 alin.2, lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica local a,
republicata (r'), cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (1) si art.l15 alin. (1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica Iocala, republicata (r'), cu modificarile si cornpletarile ulterioare,
HOTARA~TE:
Art.1 Se aproba Procedura de lucru privind inregistrarea si arhivarea Contractelor de arendare
depuse la Consiliul local al Comunei Socodor, judetul Arad, conform Anexei nr.l care face parte
integranta din prezenta hotarare,
Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Socodor judetul Arad,
prin grija secretarul comunei si a personalului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al
Primarului comunei Socodor judetul Arad.
Art.3 Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Comunei Socodor , in termenul
prevazut de lege, primarului comunei Socodor si se duce la cunostinta publica prin afisare la sediul
primariei si pe pagina de internet www.socodor.ro si se comunica cu Institutia Prefectului-Judetul

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.: Cod Postal 317305, judetul Arad, Tel.+4 0257358100;
Fax.+4 0257 358112; e-mail: primar;a@socodor.ro,_; socodor@qmail.com; www.socodor.ro

Nr. inregistrare: 1626 din 22.02.2018
CABINET PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
privind rectificarea bugetului local al comunei Socodor in luna mai 2018

Subsemnatul JURA lOAN DIMITRIE primar al Comunei Socodor, prezint
expunerea de motive cu privire la proiectului de hotarare referitor la aprobarea Procedurii
de lucru privind 'Inregistrarea ~i arhivarea Contractelor de arendare depuse la Consiliul
local al comunei Socodor , judetut Arad.
Avand 'In vedere prevederile art.1836-1850 din Legea 287/2009 privind Codul civil,
prevederile Ordinului nr. 289/2017 publicat 'In M.D. la data de 22 ianuarie 2018 privind
aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 20152019, prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, republicata (r') ~i prevederile art.36 alin.2, lit.a) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata (r\

cu modificarile ~i

completarile ulterioare, precum ~i din activitatea desfasurata la compartimentul agricol din
cadrul Prirnariei Socodor se impune elaborarea si aprobarea unei proceduri de lucru
privind 'Inregistrarea si arhivarea contractelor de arenda.
Astfel, din continutul dispozitillor legale aratate mai sus rezulta ca din punct de
vedere legal nu numai ca este conferit consiliului local dreptul de a adopta hotaran ce au
ca obiect operatiunile mentlonate, dar totodata, apreciem ca exista ~i capacitatea de a
organiza ~i reglementa desfasurarea procedurilor supuse dezbaterii.
Analiza procedurilor de 'Inregistrare ~i arhivare a Contractelor de arendare depuse
la Consiliul local al comunei Socodor a evidentlat sincope rezultate ca urmare a
interpretani gre~ite a normativelor incidente. Pentru evitarea acestor situatii, se impune, ca
cerinta obligatorie, necesitatea adoptarf unui regulament intern.
Fata de cele aratate mai sus, consider oportuna ~i justificata adoptarea unui proiect
de hotarare avand ca obiect aprobarea Proceduri de lucru privind modul de 'Inregistrare ~i
arhivare a Contractelor de arendare depuse la Consiliul local al comunei Socodor.

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal 317305,jude/ul Arad; TeL+4 0157358100;
Fax.+4 0157358111;
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Nr. inregistrare:1625 din 22.06.2018

REFERAT
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privind

Codul civil, prevederile Ordinului nr. 289/2017 publicat in M.O. la data de 22 ianuarie
2018 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru
perioada 2015-2019,
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Astfel, din continutul dispozitiilor legale aratate mai sus rezulta ca din punct de
vedere legal nu numai ca este conferit consiliului local dreptul de a adopta hotarari ce
au ca obiect operatiunile mentionate, dar totodata, apreciem ca exista si capacitatea
de a organiza ~i reglementa desfasurarea procedurilor supuse dezbaterii.
Analiza procedurilor
depuse
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local al comunei Socodor a evidentlat

sincope
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rezultate ca

urmare a interpretarii gre~ite a normativelor incidente. Pentru evitarea acestor situatil,
se impune, ca cerinta obligatorie, necesitatea adoptarit unui regulament intern.
Pentru aceste considerente,

consider oportuna si justificata

adoptarea unui

proiect de hotarare avand ca obiect aprobarea Proceduri de lucru privind modul de
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Comisia pentru adminlstratle publica locala, juridica, apararea ordinii ~i lini~ti
publice, a drepturilor cetatenilor

RAPORT

Membrii comisiei intruniti in sedinta din data de 22.06.2018,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea
Procedurii de lucru privind inregistrarea ~i arhivarea Contractelor de arendare
depuse la Consiliul local al comunei Socodor , judetul Arad,

In

urma discutilor purtate, a parerilor exprimate, rnentionate in procesul
verbal al sedintei, in unanimitate

AVIZEAZ'A

FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de primarul Comunei Socodor cu privire la aprobarea
procedurii de lucru privind inregistrarea ~i arhivarea Contractelor de arendare
depuse la Consiliullocal al comunei Socodor ,judetul Arad.

PRE$EDINTELE COMISIEI

SECRETAR
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,
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'/afoJ
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,-

b

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR

PROCES
Incheiat astazi

02.07.2018

WRBAL

cu ocazia nurnerotarii ~i sigilarii dosarului

de la sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Socodor.
Acest dosar a fost numerotat ~i sigilat tn prezenta presedintelui de
sedinta ~i a secretarului conform preverilor legale.Actele cuprinse In dosar au fost numerotate de la nr. 1 la nr.67.
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