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PROCES VERBAL 

 

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

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr. 64 din data de 

24 august 2018. 

Şedinţa începe la ora  fixată în convocator -  ora 1000. 

  Din totalul de 11 consilieri în funcţie,  sunt prezenţi şi participă la  şedință  10 consilieri, 

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

Raul, Teorean Ioan Cornel, Ţapoş Dimitrie Ioan, Săcară Doru Ioan,  Mureşan Adrian Marius și 

Nădăban Stelian Traian.  

           Teorean Claudiu Dan este absent. 

 Prezenţa consilierilor în număr  de 10, asigură cvorumul necesar desfăşurării sedinţei şi 

decizia de a adopta  hotărâri valide.  

La sedinţă participă de drept domnul primar Jura Ioan Dimitrie și secretar Crişan 

Gheorghe. 

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

domnul Boțoc Cătălin Adrian 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. 58 privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa anterioară, în 

unanimitate de voturi (10 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 22 iulie 2018; 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat la S.C. SELECTIV SOC 

COLECTARE  S.R.L.; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului  ”Reabilitare pod de lemn peste Crișul Alb la Socodor, județul Arad”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de analiză a activităţii S.V.S.U. 

Socodor pe semestrul I al anului 2018; 

5. Diverse. 

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

completarea  ordinii de zi. 

Se propune de către domnul primar suplimentarea ordinii de zi cu încă un punct și 

anume : 

Punctul 1 suplimentar- Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

pentru următoarele 3 luni, tinând cont de faptul că domnul consilier Țapoș Dimitrie Ioan este 

președinte de ședință din luna iunie și expiră perioada de 3 luni pentru care a fost ales să 

conducă ședintele consiliului local. 

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

           Nu sunt  obiecţii  şi se aprobă în unanimitate , cu 10 voturi ”pentru”, toți cei 10 

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

HOTĂRÂREA nr. 59 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 bugetului rectificat la S.C. SELECTIV SOC 

COLECTARE  S.R.L, ținându-se cont că primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii 

nr.58/2018. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.2050/24.08.2018, întocmit de doamna 

Tîlmaciu Nela-Daniela contabil în cadrul S.C. SELECTIV SOC COLECTARE  S.R.L. Se 

prezintă execuția financiară la data de 24.08.2018, la partea de venituri sumele încasate din 

taxa de salubritate de la persoanele fizice și de la persoanele juridice pe fiecare localitate în 

parte, repectiv localitatea Socodor, Pilu, Vărșand, Grăniceri și Șiclău. Sunt evidențiate sumele 

virate de către fiecare U.A.T., care au calitatea de acționar în cadrul  S.C. SELECTIV SOC 

COLECTARE  S.R.L., respectiv Comuna Socodor, Comuna Pilu și Comuna Grăniceri.La 

partea de cheltuieli sunt prezentate cheltuielile efectuate cu personalul și cu bunurile și 

serviciile. Față de cheltuielile prognozate la începutul anului s-au majorat cantitățile de deșeuri 

depozitate la deponeul A.S.A. Arad, generând costuri suplimentare cu cca 5.000 lei/lună în 

plus și cu colectarea și transportul deșeurilor datorită creșterii prețului la combustibil. Astfel 

bugetul a fost majorat la partea de venituri cu suma de 70 mii lei, sumă provenită în principal 

din contribuția celor trei U.A.T.-uri la colectarea deșeurilor din instituțiile publice și de pe 

domeniul public și la cheltuieli cu suma de 80 mii lei, fiind majorate în principal cheltuielile cu 

colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor. 

Domnul consilier Unc Dimitrie întreabă care este stadiul de aplicare al Master- planului 

Județean pentru deșeuri? 

Răsunde domnul primar Jura Ioan Dimitrie: conform informațiilor pe care le avem la 

momentul de față, firma care va coleta deșeurile se află în perioada de mobilizare care expiră 
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la sfârșitul anului. Odată cu începerea activității de către firma concesionară, respectiv firma la 

care s-a atribuit contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al 

Zonei 2, operatorul economic GRUP SALUBRITATE URBANA SA, societatea   S.C. 

SELECTIV SOC COLECTARE  S.R.L. își va înceta activitatea. 

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 10 

voturi ”pentru”, toți cei 10 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 60 privind aprobarea bugetului rectificat în luna august al S.C. 

SELECTIV SOC COLECTARE  S.R.L. 

Punctul 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului  ”Reabilitare pod de lemn peste Crișul Alb la Socodor, județul Arad”; 

Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul comparti-

mentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor  sub nr.2052/24.08.2018 

întocmit de domnul Pășcuțiu Gheorghe Florin, inspector de specialitate – în cadrul primăriei 

Socodor și domnul Heinzl Carol Marcel referent în cadrul biroului de urbanism. Se prezintă de 

către domnul primar Jura Ioan Dimitrie principalele lucrări care urmează să fie executate în 

regim de urgență, deoarece la momentul de față circulația pe pod este oprită, podul fiind în 

pericol de demolare și poate fi pusă în pericol viața persoanelor care îl traversează. 

Actualizarea proiectului tehnic întocmit în anul 2017 a fost necesară datorită deteriorării a doi 

piloni de susținere care nu mai pot fi reparați și trebuie înlocuiți de urgență, costurile cu 

reabilitarea fiind majorate. 

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 10 

voturi ”pentru”, toți cei 10 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr.61 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului  ”Reabilitare pod de lemn peste Crișul Alb la Socodor, județul Arad. 
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Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de analiză a activităţii S.V.S.U. Socodor 

pe 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.2054/24.08.2018  întocmit de domnul Boțoc 

Cătălin Adrian – șef SVSU în cadrul primăriei Socodor. Se prezintă activitatea desfăsurată în 

perioada 01.01-30.06.2018, cu analiză pe fiecare eveniment în parte. 

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. 

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 10 

voturi ”pentru”, toți cei 10 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 62  privind aprobarea raportului de analiză a activităţii S.V.S.U. 

Socodor pe semestrul I al anului 2018. 

Punctul 1 suplimentar- 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.2060/27.08.2018 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. 

Se propune de către domnul consilier Igna Ioan ca domnul consilier Unc Dimitrie să fie ales 

președinte de ședință pentru următoarele trei luni. Nu mai sunt alte propuneri. 

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”,  toți cei 10 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 
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HOTĂRÂREA nr. 63 privind alegerea domnului Unc Dimitrie 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 proiectul de alimentare 

cu gaze naturale a comunei Socodor. Se are în vedere faptul că investiția este una de utilitate 

publică iar firma concesionară va avea , conform legislației în vigoare, drept de uz și servitute 

asupra terenului pe unde va trece conducta de gaz. Se prezintă certificatul de urbanism de 

informare, eliberat de Consiliul Județean Arad, ( investiție se va derula pe administrativul 

comunei Socodor și pe UAT Chișineu Criș aproximativ 1,7 km) unde la punctul 3 sunt descrise 

motivele  emiterii avizului nefavorabil primit de la primarul Orașului Chișineu Criș. Mai mult, 

Consiliul Local Chișineu Criș nu este deacord cu trecerea conductei de alimentare cu gaze a 

UAT Socodor  pe terenul aparținând domeniului public al UAT Chișineu Criș .Se prezintă 

memoriul tehnic întocmit de către firma de proiectare SC Meten Grup SRL Brașov, unde se 

specifică la punctul 4, clar și pe înțelesul tuturor, care este soluția propusă pentru racordarea 

la magistrala de gaz Abrămuț-Arad.Se propune racordarea la conducta de transport prin 

intermediului racordului existent pentru SRMP Chișinei Criș II. Astfel, soluția aleasă nu 

influențează sub nicio formă presiunea la rețele de gaze naturale existente în zona respectivă 

și care deservesc o parte din Orașul Chișineu Criș. Considerăm că motivul neacordării avizului 

este unul tendențios, drept pentru care se va reveni cu o nouă documentație care se va 

depune  la Consiliul Județean Arad, Direcția de Urbanism. Dacă și după analizarea noii 

documentații primarul Orașului Chineu Criș va refuza din nou emiterea avizului, vom proceda 

la întocmirea unei plângeri administrative pe care o vom înainta instanței de judecată, 

plângere prin care vom solicita obligarea primarului orașului Chișineu Criș să emită aviz 

favorabil pentru eliberarea certificatului de urbanism. 

Domnul primar informează Consiliul Local despre faptul că imobilul deținut de Poșta 

Română, corp comun cu locația primăriei este neântreținut, acoperișul stă să cadă, iar holul 

de la intrare are o imagine dezolantă. Astfel, se va reveni cu o nouă încercare de a se face un 

schimb de  imobile( după refuzul din anul 2014) , urmând să le oferim la schimb imobilul unde 

a fost sediul C.E.C. și o parte din sediul G.A.L. Dacă vor refuza din nou, suntem obligați să 

solicităm instanțelor de judecată anularea H.G.-ului prin care s-a trecut imobilul respectiv în 

proprietate Poștei Române și revenirea la starea inițială a imobilului, tinând cont de faptul că 

acest imobil a fost întotdeauna în proprietatea Comunei Socodor.   

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  

 


