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PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi  31 mai  2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 

Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr. 45 din data de 

25 mai 2018. 

Şedinţa începe la ora  fixată în convocator -  ora 1000. 

  Din totalul de 11 consilieri în funcţie,  sunt prezenţi şi participă la  şedință  11 consilieri, 

după cum urmează:  Crişan Ramona, Igna Ioan, Hanza Remus Ovidiu, Unc Dimitrie , Palcu 

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

Mureşan Adrian Marius și Nădăban Stelian Traian.  

           Nu sunt  absenți. 

 Prezenţa consilierilor în număr  de 11, asigură cvorumul necesar desfăşurării sedinţei şi 

decizia de a adopta  hotărâri valide.  

La sedinţă participă de drept primarul comunei Socodor domnul Jura  Ioan Dimitrie şi 

domnul secretar Crişan Gheorghe . 

Invitați la ședință sunt doamna Ilieși Brigitta Claudia, doamna Tîlmaciu Nela-Daniela și  

domnul Cristea Alexandru Valentin, angajați ai Primăriei Socodor.                           . 

 Din comună  nu participă cetățeni. 

D-nul secretar, constatând prezența majorității consilierilor la şedință, după apelul 

nominal, declară şedinţa de consiliu  local statutară şi invită preşedintele de şedinţă, pe d-nul 

Teorean Claudiu Dan  la masa de prezidiu pentru începerea şedinţei. 

Preşedintele de şedinţă se aşează la prezidiu.  

Secretarul pune la dispoziţia consilierilor locali procesul verbal al şedinţei anterioare 

pentru a fi studiat şi solicită consilierilor să prezinte, în vederea consemnării, eventualele 

discuţii pe marginea lui. Se citește textul integral al procesului verbal de la ședința anterioară 

de către domnul Cristea Alexandru Valentin. 

Președintele de ședință întreabă membrii consiliului dacă în urma studierii procesului 

verbal de la ședința anterioară sunt discuţii pe marginea acestuia. 

Nefiind discuții cu referire la  conținutul procesului-verbal de la şedinţa anterioară, 

Se adoptă astfel: 

HOTĂRÂREA nr. 37 privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa anterioară, în 

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

consilierilor 

 

 ORDINEA DE ZI 

după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului procesul verbal al ședinței ordinare 

din data de 27 aprilie 2018; 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare prin Concesiune a 

gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 2; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna mai 2018; 

4  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 

luni; 

5. Diverse. 

Domnul  preşedinte consultă plenul și întrebă  dacă mai sunt şi alte propuneri pentru 

completarea  ordinii de zi. 

           Nemaifiind alte propuneri vă supun spre aprobare ordinea de zi a şedinţei ordinare. 

           Nu sunt  obiecţii  şi se aprobă în unanimitate , cu 11 voturi ”pentru”, 

HOTĂRÂREA nr. 38 privind aprobarea ordinii de zi. 

D-nul secretar, înainte de a se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi 

prezintă consilierilor  cvorumul necesar votării fiecărei hotărâri, în parte.  

Consilierii, iau cunostință de acest aspect în vederea respectării cvorumului 

stabilit de legislaţia în vigoare și prezentat de către d-nul secretar. 

 

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

Punctul 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a 

gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 2, ținându-se cont că primul punct a fost aprobat 

prin adoptarea Hotărârii nr.37/2018. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1403/25.05.2018, întocmit de domnul Crișan 

Gheorghe, secretar în cadrul Primăriei Comunei Socodor. Se prezintă adresa nr.1024/ 

24.05.2018 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 

Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad,   propunerea de contract pentru  Zona 2, colectare și 

transport și documentele de calificare, oferta tehnică și oferta financiară depusă de către 

ofertantul câștigător Societatea GRUP SALUBRITATE URBANA SA. 

Domnul consilier Igna Ioan solicită precizări cu privire la modul de colectare a 

deșeurilor și cu privire la tariful practicat, în special la persoanele juridice. Întreabă cum se va 

putea cuantifica cantitatea de deșeuri care urmează a fi colectată de la persoanele juridice.  

Domnul primar precizează că, singurul mod de cuantificare este stabilirea de comun 

acord cu fiecare agent economic a cantității de gunoi care va urma să fie facturată.Totodată, 

domnul primar, asigură membrii consiliului local de faptul că, dacă colectatul deșeurilor va 

avea de suferit în urma serviciilor prestate de noul operator, avem varianta de rezervă de a 

relua colectarea deșeurilor așa cum se face la momentul de față, respectiv de S.C. Selectiv 

Soc Colectare S.R.L., firmă care va avea suspendată activitate pentru o perioadă de un an de 

zile de la începerea prestării seviciului de către noul operator. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

Se prezintă raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizează favorabil proiectul de 

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

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

președintele comisiei  și raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizează favorabil proiectul 

de hotărâre de către domnul Mureșan Adrian Marius, președintele comisiei. 

Domnul  preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte observaţii sau dacă mai sunt 

solicitate clarificări  pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte clarificări și nici  alte propuneri. 
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           Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

Preşedintele de  şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre care se aprobă  cu  11 

voturi ” pentru”, din cei 11 consilieri prezenți la ședință, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 39 privind aprobarea încheierii și semnării contractului de delegare 

prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 2 cu operatorul 

Societatea  GRUP SALUBRITATE URBANA SA. 

Punctul 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna mai 2018. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1388/25.05.2018, întocmit de doamna Ilieși 

Brigitta Claudia, contabil șef în cadrul compartimentului contabilitate, impozite și taxe din 

cadrul Primăriei Comunei Socodor. Se prezintă în detaliu influențele care au stat la baza 

rectificării bugetare, respectiv se prezintă contractul de finanțare nr.3490 din 11.05.2018 

încheiat între M.D.R.A.P. și Comuna Socodor pentru finanțarea obiectivului de investiție 

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

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

se face un pas important în realizarea strategiei de dezvoltare a învățământului la nivel local 

pentru perioada 2018-2028, strategie aprobată prin adoptarea H.C.L.Socodor nr. 135 din 29 

decembrie  2017. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

Se prezintă raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizează favorabil proiectul de 

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

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

președintele comisiei  și raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizează favorabil proiectul 

de hotărâre de către domnul Mureșan Adrian Marius, președintele comisiei. 

Domnul  preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte observaţii sau dacă mai sunt 

solicitate clarificări  pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte clarificări și nici  alte propuneri. 

           Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

Preşedintele de  şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre care se aprobă  cu  11 

voturi ” pentru”, din cei 11 consilieri prezenți la ședință, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr.40 privind aprobarea bugetului local  al Comunei Socodor rectificat 

în luna mai anul  2018. 

Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1408/25.05.2018 întocmit de domnul Crișan 

Gheorghe – secretar în cadrul primăriei Socodor. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

Se prezintă raportul comisiei de specialitate, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre de către domnul Mureșan Adrian Marius, președintele comisiei. 

Domnul  preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte observaţii sau propuneri 

pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

           Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  
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Preşedintele de  şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre care se aprobă  cu  11 

voturi ” pentru”, din cei 11 consilieri prezenți la ședință, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 41  privind alegerea domnului Țapoș Dimitrie Ioan președinte de 

ședință pentru următoarele trei luni. 

Diverse. 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

Domnul secretar informează membrii consiliului despre situația proiectelor aflate în 

derulare, despre stadiul realizării procedurilor de achiziții din cadrul proiectelor și despre 

stadiul lucrărilor. 

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

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

tuturor pentru participare. 

 

 

            PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                       CONSILIER                                                              SECRETAR 

             TEOREAN CLAUDIU DAN                                        CRIŞAN GHEORGHE  


