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  Număr de înregistrare: 2735 din 31 octombrie 2018 

 

PROCES VERBAL 

 

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

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr. 90 din data de 

24 octombrie 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, 

doamna Pantea Nicoleta 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. 72 privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa anterioară, în 

unanimitate de voturi (10 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 28 septembrie 2018; 

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

proiectului ”Amenajare zonă de agrement și navomodelism, în comuna Socodor, jud.Arad”; 
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3.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul 

local al Comunei Socodor pentru unele unităţi de cult din Comuna Socodor  pe anul 2018; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele 

fizice și juridice care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorul zonal 

desemnat;  

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de 

urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale; 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pe semestrul I 2018 privind 

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap angajați în cadrul Primăriei 

Socodor; 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la proiectul ”Servicii sociale și socio-

medicale pentru persoanele vârstnice din comuna Socodor, județul Arad, finanțat prin 

Programul Operațional Capital Uman; 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului situat în Comuna Socodor 

nr.1(fost sediu APIA) prin licitație publică;  

9.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 10 voturi ”pentru”, toți cei 10 

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

HOTĂRÂREA nr. 73 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 indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului ”Amenajare zonă de agrement și navomodelism, în comuna Socodor, jud.Arad”, 

ținându-se cont că primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.72/2018. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.2671/24.10.2018 întocmit de către doamna 

Ilieși Brigitta Claudia inspector de specialitate - contabil șef  și domnul Heinzl Carol Marcel 

referent în cadrul compartimentului de urbanism din cadrul Primăriei Socodor.Se prezintă 

diferențele dintre indicatorii aprobați la faza de proiectare studiu de fezabilitate, indicatori în 

baza cărora s-a aprobat contractul de finanțare semnat cu AFIR și indicatorii de la faza de 

proiectare Proiect Tehnic, la faza de proiectare PT fiind suplimentate sumele alocate pentru 

lucrarile prevăzute la cap.4, datorită majorării cantității de pământ ce urmează a fi decolmatată 

din balta care face obiectul proiectului.Diferența de sume suplimetare în plus de la faza de 

proiectare SF, conform devizului general anexat la contractul de finanțare și faza de proiectare 

proiect tehnic, este de 85.623,64 lei cu TVA inclusiv( 72.065,74 lei la care se dauga TVA de 

13.557,90 lei) sumă care va fi suportată în totalitate din bugetul local al comunei 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 propuneri. 

Preşedintele de  şedinţă supune la vot acestă propunere 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. 74 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului ”Amenajare zonă de agrement și navomodelism, în comuna Socodor, 

jud.Arad”. 

 

Punctul 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul local 

al Comunei Socodor pentru unele unităţi de cult din Comuna Socodor  pe anul 2018. 

Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta cererea nr.658/2018 a 

Episcopiei Romano-Catolice,  prin care solicită sprijin financiar în vederea efectuării de 

reparații la lăcașul de cult din Socodor.Sunt prezentate antemăsurătorile și listele cu cantitățile 

de lucrări care urmează a fi executate și pentru care se solicită sprijin financiar.La dosar există 

inclusiv poze de la obiectivul de investiție. Se prezintă referatul de specialitate întocmit în 

acest sens de către doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector de specialitate din cadrul 

Primariei Socodor și de către domnul Heinzl Carol Marcel referent de specialitate în cadrul 

compartimentului de urbanism din cadrul Primăriei Socodor, referat  înregistrat sub 

nr.2673/24.10.2018. 

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 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.75 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul 

local al Comunei Socodor pentru unele unităţi de cult din Comuna Socodor  pe anul 

2018. 

 

Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele 

fizice și juridice care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorul zonal 

desemnat. 

Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă notificarea primită de la  Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor, înregistrată cu nr.2115 
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din 24.10.2018 și înregistrată la Primăria Socodor cu nr.2644 din 24.10.2018, prin care se 

solicită introducerea cât mai urgent pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind obligarea 

utilizatorilor serviciului de salubrizare de a încheia contracte de prestări servicii de salubrizare 

cu operatorul S.C. GRUP SALUBRITATE URBANĂ S.A. și  stabilirea taxei speciale de 

salubrizare pentru persoanele fizice și juridice care refuză încheierea contractelor de prestări 

servicii cu operatorul zonal desemnat. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate 

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.2675/24.10.2018, întocmit de doamna Ilieși 

Brigitta Claudia – inspector de specialitate, contabil șef  în cadrul Primăriei Socodor și doamna 

Tîlmaciu Nela-Daniela inspector în cadrul Primăriei Socodor prin care se propune cuantumul 

taxei de salubrizare pentru anul 2019. Se prezintă fiecare prevedere însrisă în proiectul de 

hotărâre, prevederi care sunt în concordanță cu Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 

nr.101/2006 republicată(r1), cu modificările şi completările ulterioare. 

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. 76  privind obligarea utilizatorilor serviciului de salubrizare de a 

încheia contracte de prestări servicii de salubrizare cu operatorul zonal și aprobarea 

taxei speciale de salubrizare datorată de persoanele fizice şi juridice care refuză 

încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorul zonal S.C. GRUP 

SALUBRITATE URBANA S.A. 

 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgență, 

precum și a prestațiilor financiare excepționale. 

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

nr.2678/24.10.2018 întocmit de către doamna Pantea Nicoleta, inspector în cadrul 

compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei Socodor.Se prezintă tipurile de 

ajutoare de urgență propuse, limitele maxime până la care se pot acorda aceste  ajutoare prin 

dispoziție emisă de primar și metodologia de acordare a acestora.Intervine doamna consilier 

Crișan Ramona care arată că acest tip de ajutoare este binevenit, vine în sprijinul familiilor cu 

venituri reduse și în special acolo unde există și copii minori, copii care trebuie să fie ajutați, 

prin orice mijloace să  frecventeze cursurile școlare.Oricum, chiar dacă se alocă suma de 

1.000 lei de la bugetul local pentru elevii/școlarii/preșcolarii care provin din familii defavorizate, 

se încasează din costul standard de peste  4 ori mai mult (pentru elevii de la ciclul primar și 

gimnazial costul standard este peste 4.000 lei/an) și bugetul local are numai de câștigat din 

punct de vedere financiar, iar din punct de vedere educațional avantajele sunt indiscutabile.  

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 10 

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

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 77 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de 

urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale. 

Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pe semestrul I 2018 privind activitatea 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap angajați în cadrul Primăriei Socodor. 

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

nr.2679/24.10.2018 întocmit de către doamna Pantea Nicoleta, inspector în cadrul 

compartimentului de asistență socială din 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 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. 78 privind aprobarea raportului pe semestrul I 2018 privind activitatea 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap angajați în cadrul Primăriei Socodor. 

 

Punctul 7 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la proiectul ”Servicii sociale și socio-

medicale pentru persoanele vârstnice din comuna Socodor, județul Arad, finanțat prin 

Programul Operațional Capital Uman. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.2682/24.10.2018 întocmit de domnul Crișan 

Gheorghe – secretar în cadrul Primăriei Socodor  și de către doamna Pantea Nicoleta, 

inspector în cadrul compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei Socodor. 

 Se prezintă avantajele pentru grupul țintă( persoanele vârstnice  de peste 65 ani aflate în risc 

de excludere socială) prin participarea Comunei Socodor la proiectul ”Servicii sociale și socio-

medicale pentru persoanele vârstnice din comuna Socodor, județul Arad”, în cazul obținerii 

unei finanțări nerambursabile, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa 
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Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea 

socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.4 

Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor 

servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor 

specifice. 

           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. 79 privind aprobarea participării la proiectul ”Servicii sociale și socio-

medicale pentru persoanele vârstnice din comuna Socodor, județul Arad”, finanțat prin 

Programul Operațional Capital Uman. 

 

Punctul 8 

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul înscris în 

CF 301554 Socodor, spațiu destinat pentru activități economice, birouri, în vederea închirierii 

prin licitație publică. 

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

Branga Viorica, administrator al SC Berbecuțu Bucălău SRL prin care solicită închirierea 

spațiului în vederea desfășurării de activități economice. Se prezintă raportul de specialitate 

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.2686/24.10.2018, întocmit de domnul Pășcuțiu 

Gheorghe Florin – inspector în cadrul compartimentului contabilitate, impozite și taxe din 

cadrul Primăriei Socodor. 

Se prezintă Raportul de evaluare nr.3677 din 18 octombrie 2018 întocmit de către 

evaluator autorizat Micălăcian Bogdan, evaluator autorizat reprezentant al SC Just Eval Invest 

SRL, cu sediul în Arad, Strada Tudor Vladimirescu nr.28, pentru clădirile aferente imobilului 

destinat desfășurării de activități economice, înscris în CF 301554 a localității Socodor, în 

suprafață totală de 106,65 mp, amplasat alăturat de sediul Primăriei Socodor (fost spațiul al 

APIA Socodor). Valoarea prețului de pornire la licitația în vederea închirierii este de 1.408 

euro/an, respectiv 117 euro/lună, chiria lunără unitară/mp util spațiu comercial fiind de 

minim1,10 euro/mp/lună. Prețul de pornire la licitația publică organizată în vederea închirierii 

este de 1,10 euro/mp/lună. Se prezintă modul de organizare a licitației publice în vederea 

închirierii spațiului cu destinație de activități economice. 

           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, 
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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. 80 privind aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul înscris în 

CF 301554 Socodor, spațiu destinat pentru activități economice, birouri, în vederea 

închirierii prin licitație publică. 

 

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, despre proiectele ce urmează să fie depuse în vederea obținerii 

de finanțări nerambursabile pe diferite programe europene și naționale, despre  proiectul cu 

privire la introducerea rețelei de gaze naturale în comuna Socodor, despre lucrările derulate la 

persoanele beneficiare de ajutoare de urgență și despre stadiul realizării  amenajamentului 

pastoral. 

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. 
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