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PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi  28 septembrie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr. 76 din data de 

21 septembrie 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 Ioan Cornel, Teorean Claudiu Dan, 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 primar Jura Ioan Dimitrie și 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 

Unc Dimitrie 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. 64 privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa anterioară, în 

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

 

 ORDINEA DE ZI 

după cum urmează: 

 

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

ordinare din data de 31 august  2018; 
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2.Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Local 

Socodor  în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor; 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii populației de la plata colectării, 

transportul, epurarea și evacuarea apelor pluviale colectate de pe raza Comunei Socodor și 

acordarea la cerere de ajutoare lunare, în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna septembrie 

2018;  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere cu S.C. 

COSTRANS OIL S.R.L. pentru spațiul situat în localitatea Socodor nr.1, cu destinația de 

magazin alimentar; 

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului la Serviciul Local Apă-Canal 

Socodor; 

7.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 asumarea proiectului și asigurarea 

cofinanțării din bugetul local a proiectului cu titlul „Eco trans system – transportul ecologic 

transfrontalier în zona Socodor - Ketegyhaza”. 

           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. 65 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 desemnării reprezentantului Consiliului Local 

Socodor  în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor, ținându-

se cont că primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.64/2018. 

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

specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.2310/21.09.2018 și notificarea 

înregistrată la Primăria Socodor cu nr.2118 din 04.09.2018, primită de la directorul Școlii 

Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor, prin care solicită desemnarea unui membru din partea 

Consiliuluil Local care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii. 

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.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 dacă mai sunt 

solicitate clarificări  pentru proiectul de hotărâre. 

Domnul președinte solicită propuneri din partea membrilor consiliului local. 

Domnul consilier Igna Ioan îl propune pe domnul consilier Unc Dimitrie. 

Nu mai sunt alte propuneri. 
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Preşedintele de  şedinţă supune la vot acestă propunere care se aprobă cu 11 voturi 

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

fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 66 privind aprobarea desemnării domnului Unc Dimitrie 

reprezentant  al  Consiliului Local Socodor  în Consiliul de Administrație al Școlii 

 Gimnaziale ”Iustin Marșieu”Socodor . 

 

Punctul 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii populației de la plata colectării, transportul, 

epurarea și evacuarea apelor pluviale colectate de pe raza Comunei Socodor și acordarea la 

cerere de ajutoare lunare, în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 

Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta modificările intervenite 

asupra prevederilor Legii nr.241/2006 privind serviciul de  alimentarea cu apă și canalizare, 

republicată(r2), cu modificările și completările ulterioare. Se prezintă raportul comparti-

mentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor  sub nr.2312/21.09.2018 

întocmit de doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector de specialitate – în cadrul primăriei 

Socodor. Se prezintă de către domnul primar Jura Ioan Dimitrie motivul întocmirii proiectului 

de hotărâre, respectiv existența diferenței dintre apa epurată și apa pompată în special în 

zilele cu ploi abundente. 

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

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr.67 privind aprobarea scutirii populației de la plata colectării, 

transportul, epurarea și evacuarea apelor pluviale colectate de pe raza Comunei 

Socodor și acordarea la cerere de ajutoare lunare, în vederea plății serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare. 

 

Punctul 4 

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

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.2314/21.09.2018  întocmit de doamna Ilieși 

Brigitta Claudia – inspector de specialitate, contabil șef  în cadrul primăriei Socodor. Se 

prezintă adresa nr.ARG_STZ_7514/ad/11.09.2018 emisă de A.J.F.P.Arad, privind retragerea/ 

alocarea de sume suplimentare din impozitul pe venit și din TVA pentru anul 2018. Sunt 

prezentate veniturile și cheltuielile estimate pentru anul 2018. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 
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Se prezintă raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizează favorabil proiectul de 

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

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

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

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

Domnul  preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte observaţii sau 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”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 68  privind aprobarea bugetului local  al Comunei Socodor rectificat în 

luna septembrie anul  2018. 

 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere cu S.C. 

COSTRANS OIL S.R.L. pentru spațiul situat în localitatea Socodor nr.1, cu destinația de 

magazin alimentar. 

Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta cererea domnului 

Cosma Gheorghe, administrator al SC Costrans Oil SRL prin care solicită prelungirea 

contractului de închiriere. Se prezintă raportul de specialitate înregistrat la Primăria Comunei 

Socodor sub nr.2316/21.09.2018  întocmit de domnul Pășcuțiu Gheorghe Florin inspector de 

specialitate în cadrul Primăriei Socodor. Se propune prelungirea contractului de închiriere 

până la 31.12.2019. 

Intervine domnul consilier Mureșan Adrian Marius care atrage atenția asupra faptului că 

imobilul este într-o stare avansată de degradare și că ar fi necesar să fie trecută în actul 

adițional de prelungire a contractului și o clauză specială prin care chiriașul să fie informat 

despre faptul că, pe perioada contractuală, există posibilitatea efectuării de reparații sau de 

modernizări ale spațiului. 

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

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 69  privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere cu SC 

COSTRANS OIL SRL pentru spațiul situat în localitatea Socodor nr.1, cu destinație  

magazin alimentar, prin Act Adițional la contractul de închiriere. 
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Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat în luna septembrie 2018 al 

SERVICIULUI  APĂ-CANAL SOCODOR. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.2318/21.09.2018  întocmit de doamna Ilieși 

Brigitta Claudia – inspector de specialitate, contabil șef în cadrul Primăriei Socodor. Sunt 

prezentate veniturile și cheltuielile estimate pentru anul 2018 ale serviciului de către doamna 

Tîlmaciu Nela-Daniela, contabil în cadrul serviciului Apă-Canal. 

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

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 70  privind aprobarea bugetului rectificat în luna septembrie 2018  

al SERVICIULUI  APĂ-CANAL SOCODOR. 

 

Punctul 1 suplimentar- Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind asumarea 

proiectului și asigurarea cofinanțării din bugetul local a proiectului „Eco trans system - 

transportul ecologic transfrontalier în zona Socodor - Ketegyhaza”. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.2320/24.09.2018 întocmit de domnul Crișan 

Gheorghe – secretar în cadrul primăriei Socodor. Se prezintă notificarea 

nr.2146EV/24.09.2018 prin care am fost informați despre punctajul obținut și despre faptul că 

proiectul cu titlul „Eco trans system - transportul ecologic transfrontalier în zona Socodor - 

Ketegyhaza” a fost aprobat și propus pentru finanțare în cadrul Programului Interreg Va 

România-Ungaria. Se informează membrii consiliului local și despre notificarea nr.360CT/ 

24.09.2018 prin care se solicită documentele necesare în vederea încheierii contractului de 

finanțare. 

Domnul primar prezintă consiliului local principalii indicatori ai proiectului, activitățile 

comune ce se vor desfășura în perioada de implementare a proiectului, activități desfășurate  

împreună cu partenerul de proiect, Administrația Ketegyhaza din Ungaria. 

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

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 71 privind asumarea proiectului și asigurarea cofinanțării din bugetul 

local a proiectului „Eco trans system - transportul ecologic transfrontalier în zona 

Socodor - Ketegyhaza”. 

 

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 stadiul de execuție al 

proiectelor aflate în derulare și despre proiectele ce urmează să fie depuse în vederea 

obținerii de finanțări nerambursabile pe diferite programe europene și naționale. 

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

Dimitrie, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local, mulțumindu-le tuturor 

pentru participare. 

 

 

            PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                       CONSILIER                                                              SECRETAR 

                    UNC DIMITRIE                                                 CRIŞAN GHEORGHE  

 


