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  Număr de înregistrare: 1854 din 22 iulie 2018 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi  22 iulie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 

Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr. 55 din data de 

12 iulie 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 domnul secretar Crişan Gheorghe. Domnul primar Jura 

Ioan Dimitrie se află în concediu de odihnă. 

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 

Țapoș Dimitrie Ioan la masa de prezidiu pentru începerea şedinţei. 

Preşedintele de şedinţă se aşează la prezidiu.  

Secretarul pune la dispoziţia consilierilor locali procesul verbal al şedinţei anterioare 

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

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

de către domnul Cristea Alexandru Valentin. 

Președintele de ședință întreabă membrii consiliului dacă în urma studierii procesului 

verbal de la ședința anterioară sunt discuţii pe marginea acestuia. 

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

Se adoptă astfel: 

HOTĂRÂREA nr. 47 privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa anterioară, în 

unanimitate de voturi (11 consilieri). 
            În continuare  preşedintele de şedinţă, domnul Țapoș Dimitrie Ioan, prezintă 

consilierilor 

 

 ORDINEA DE ZI 

după cum urmează: 

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

ordinare din data de 29 iunie  2018; 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii valabilității planului urbanistic 

general al Comunei Socodor până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată 

de la bugetul local în anul 2018; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului 

didactic care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la 

locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru sem. I al anului 2018; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 30 iunie 2018; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna iulie 2018; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului preliminar de fundamentare privind 

realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie 

geotermală; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru domnul Covaci 

Gheorghe, Socodor nr.806, pentru refacerea imobilului aflat în pericol de autodemolare; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru doamna Cîmpan 

Elena, Socodor nr.900, pentru refacerea imobilului aflat în pericol de autodemolare; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea și utilizarea 

materialelor de construcție rezultate din demolarea construcției ( fostul laborator de fizică-

chimiei și două săli de clasă) din incinta Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu”, Socodor nr.332; 

11. 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”, toți cei 11 

consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în funcție, 

HOTĂRÂREA nr. 48 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 prelungirii valabilității planului urbanistic general 

al Comunei Socodor până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, ținându-se 

cont că primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.47/2018. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1821/17.07.2018, întocmit de domnul Heinzl 

Carol Marcel – referent la compartimentul de urbanism din cadrul Primăriei Socodor și de 

către domnul Crișan Gheorghe-secretar. Se solicită prelungirea termenului de valabilitate a 

Planului urbanistic general al comunei Socodor până la intrarea în vigoare a noului plan 

urbanistic general, având în vedere contractul de servicii nr.35 din 14.06.2018 ,încheiat între 

Comuna Socodor și SC TQM Management SRL, privind actualizarea PUG și RLU Comuna 

Socodor. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

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

hotărâre de către domnul Unc Dimitrie, președintele comisiei, raportul comisiei de specialitate 
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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. 49 privind aprobarea  prelungirii valabilității planului urbanistic 

general al Comunei Socodor până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic 

general. 

Punctul 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată 

de la bugetul local în anul 2018. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1823/17.07.2018, întocmit de domnul Crișan 

Gheorghe, secretar în cadrul Primăriei Comunei Socodor. Se prezintă procesul-verbal de 

jurizare nr.1012/13.04.2018 al proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul 

local al Comunei Socodor pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2018 și raportul 

final al procedurii de selecţie al proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul 

local al Comunei Socodor pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2018. Singurul 

proiect atribuit este cel al ACS Socodor cu domeniul de activitate ”sport”. 

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.50 privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată 

de la bugetul local al Comunei Socodor pentru activităţi nonprofit de interes local, în 

anul 2018. 

Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic 

care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de 

muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru semestrul  I al anului 2018. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1625/22.06.2018, întocmit de domnul Crișan 

Gheorghe – secretar în cadrul primăriei, prin care se propune  aprobarea drepturilor bănești 

aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din 
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localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință 

pentru semestrul  I al anului 2018. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

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

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

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

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

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

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

pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

           Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

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

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

HOTĂRÂREA nr. 51  privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului 

didactic care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de 

reședință la locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru 

semes. I al anului 2018. 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 30 iunie 2018. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1627/17.07.2018, întocmit de doamna Ilieși 

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

cadrul Primariei Socodor.Se prezintă în detaliu veniturile prognozate și cele realizate la 

30.06.2018 precum și cheltuielile efectuate la data raportării. Se prezintă rezultatul execuției 

bugetare, excedentul la 30.06.2018, principalele realizări în primul semestru al anului 2018, 

precum și problememe întâmpinate, în special la achizițiile publice. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

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

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

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

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

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

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

pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

           Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

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

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

HOTĂRÂREA nr. 52  privind aprobarea execuției bugetare la 30 iunie 2018. 

Punctul 6 

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

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1829/17.07.2018, întocmit de doamna Ilieși 

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

cadrul Primariei Socodor. Se prezită în detaliu veniturile și cheltuielile prognozate pentru 
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următoarea perioadă, modificările aduse la fiecare linie bugetară, alocările în plus și în minus 

față de bugetul aprobat anterior. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

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

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

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

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

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

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

pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

           Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

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

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

HOTĂRÂREA nr. 53  privind aprobarea bugetului local al Comunei Socodor 

rectificat în luna iulie anul 2018. 

Punctul 7 

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului preliminar de fundamentare privind 

realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie 

geotermală. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1831/17.07.2018, întocmit de domnul Crișan 

Gheorghe – secretar în cadrul  Primariei Socodor. Se prezită cuprinsul studiului preliminar de 

fundamentare privind realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe 

bază de energie geotermală și devizul general întocmit în conformitate cu prevederile HG 

907/2016. Au fost prezentate principalele obiective al investiției și prevederile ghidului de 

finanțare al  Programului   Operațional Infrastructura Mare 2014-2020,  Axa Prioritară 6: 

Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu 

emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1-Creşterea producţiei de energie din resurse 

regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producție, unde urmează să 

fie depus proiectul în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

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

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

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

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

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

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

pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

           Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

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

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

HOTĂRÂREA nr. 54 privind aprobarea studiului preliminar de fundamentare 

privind realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de 

energie geotermală. 
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Punctul 8 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru domnul Covaci 

Gheorghe, Socodor nr.806, pentru refacerea imobilului aflat în pericol de autodemolare. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1833/17.07.2018, întocmit de doamna Pantea 

Nicoleta având funcția de inspector asistență socială și Ilieși Brigitta Claudia - contabil șef în 

cadrul Primăriei Socodor. Se prezintă cererea domnului Covaci Gheorghe care solicită sprijin 

pentru refacerea imobilului unde locuiește și ancheta socială întocmită în acest sens de către 

doamna Pantea Nicoleta.Sunt prezentate poze cu starea imobilului, fiind evidențiat gradul de 

degradare al imobilului, predispus în orice moment să se dărâme, punând în pericol viața 

persoanelor care locuiesc acolo. 

Intervine domnul consilier Mureșan Adrian Marius, care este absolut împotriva alocării 

sumei de 50.000 lei pentru refacerea imobilului respectiv, motivând faptul că, atât Covaci 

Gheorghe, cât și soția acestuia Covaciu Adina-Ramona au posibilitatea să lucreze și în 

concluzie nu merită un ajutor atât de substanțial din partea Comunei Socodor.  

Domnul secretar arată că persoanele respective au probleme mari de comportament, 

fiind dependente în mare parte de alcool și că ar trebui luate măsuri în vederea reabilitării 

acestora printr-un program care tratează dependența de alcool. Domnul consilier Teorean 

Claudiu Dan intervine și susține că nu se impune un astfel de ajutor, iar în cazul în care 

imobilul se va demola aceștia să se descurce cum pot, să meargă la rude sau unde vor dori 

dânșii. Mai mult decât atât, arată, că domnul Covaci Gheorghe, dacă este chemat la muncă cu 

ziua, sfidează prin atitudinea sa, refuzând orice ofertă de a munci. 

Pe de altă parte, domnul consilier Hanza Remus Ovidiu susține că persoanele 

respective au probleme de comportament, sunt dependente de alcool și nu au nicio 

posibilitate de a face măcar reparații la imobil. Este de acord cu alocarea sumei de bani dar, 

pentru realizarea lucrărilor propune consultarea mai multor oferte și să fie angajată oferta cu 

prețul cel mai scăzut. Este susținut în propunerea sa și de domnul consilier Palcu Raul. 

Pe fondul discuțiilor aprinse, apar discuții contradictorii între domnul consilier Mureșan 

Adrian Marius și domnul Teorean Ioan Cornel-viceprimar, discuții care la un moment dat au 

deviat de la subiect, domnul consilier arătând că, cu suma respectivă  de bani se pot face mult 

mai multe lucruri, cum ar fi de exemplu achiziționarea de mobilier școlar. Intervine domnul 

Țapoș Dimitrie - președinte de ședință și domnul Crișan Gheorghe- secretar și se continuă 

lucrările ședinței.  

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

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

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

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

Ramona, președintele comisiei.  

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

pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

           Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

Preşedintele de  şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre care se aprobă cu 8 

voturi ”pentru”, două abțineri (Mureșan Adrian Marius și Teorean Claudiu Dan) și un vot 

împotrivă (Igna Ioan), din totalul de 11 consilieri în funcție, fiind astfel adoptată: 
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HOTĂRÂREA nr. 55 privind  acordarea unui ajutor de urgenţă pentru Covaci 

Gheorghe, Socodor nr.806, judeţul Arad. 

 

Punctul 9 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru doamna Cîmpan 

Elena Maria, Socodor nr.900, pentru efectuarea urgent de reparații la imobilul în care 

locuiește. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1835/17.07.2018, întocmit de doamna Pantea 

Nicoleta având funcția de inspector asistență socială și Ilieși Brigitta Claudia - contabil șef în 

cadrul Primăriei Socodor. Se prezintă cererea doamnei Cîmpan Elena Maria care solicită 

sprijin pentru efectuarea de reparații la imobilul unde locuiește și ancheta socială întocmită în 

acest sens de către doamna Pantea Nicoleta.Sunt prezentate poze cu starea imobilului, fiind 

evidențiat gradul de degradare al imobilului și condițiile improprii de locuit. 

Față de punctul precedent consilierii sunt deacord cu alocarea sumei de 15.000 lei, 

ținând cont de faptul că doamna Cîmpan Elena Maria are doi copii pe care îi ingrijește și care 

locuiesc în imobilul pentru care se solicită sprijin.  

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

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

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

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

Ramona, președintele comisiei.  

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

pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

           Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

Preşedintele de  şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre care se aprobă cu 10 

voturi ”pentru” și un vot împotrivă (Igna Ioan), din totalul de 11 consilieri în funcție, 

fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 56 privind  acordarea unui ajutor de urgenţă pentru Cîmpan 

Elena Maria, Socodor nr.900, judeţul Arad. 

Punctul 10 

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea și utilizarea 

materialelor de construcție rezultate din demolarea construcției ( fostul laborator de fizică-

chimiei și două săli de clasă) din incinta Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu”, Socodor nr.332. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1836/17.07.2018, întocmit de doamna Ilieși 

Brigitta Claudia - contabil șef în cadrul Primăriei Socodor. Se prezintă inventarul rezultat din 

demolarea construcției ( fostul laborator de fizică-chimiei și două săli de clasă) din incinta 

Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu”, Socodor nr.332 și din refacerea acoperișului de la Căminul 

Cultural Socodor. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

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

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

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

Ramona, președintele comisiei.  
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Domnul  preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte observaţii sau propuneri 

pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

           Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

Preşedintele de  şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre care se aprobă cu 10 

voturi ”pentru” și un vot împotrivă (Igna Ioan), din totalul de 11 consilieri în funcție, 

fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 57 privind  aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea și 

utilizarea materialelor de construcție rezultate din demolarea construcției (fostul 

laborator de fizică-chimiei și două săli de clasă) din incinta Școlii Gimnaziale ”Iustin 

Marșieu”, Socodor nr.332. 

 

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 contractării artiștilor 

care vor concerta cu ocazia zilelor comunei Socodor și 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 Țapoș 

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

tuturor pentru participare. 

 

 

            PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                       CONSILIER                                                              SECRETAR 

             ȚAPOȘ DIMITRIE IOAN                                          CRIŞAN GHEORGHE  


