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PROCES VERBAL 

 

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

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr. 142 din data de 

21 decembrie 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, Ţapoş Dimitrie Ioan, Teorean Claudiu Dan, 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 ședinţă participă de drept domnul primar Jura Ioan Dimitrie și secretar Crişan 

Gheorghe. 

Invitați la ședință sunt 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 

doamna Crișan Ramona 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. 96 privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa anterioară, în 

unanimitate de voturi (11 consilieri). 
            În continuare  preşedintele de şedinţă, doamna Crișan Ramona, prezintă consilierilor 

 

 ORDINEA DE ZI 

după cum urmează: 

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

ordinare din data de 29 noiembrie 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 21 decembrie 2018; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local definitiv pentru anul 2018; 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2018 a S.C. 

SELECTIV SOC COLECTARE S.R.L.; 

 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2018 a 

Serviciului Apă-Canal Socodor; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și acțiuni de interes local 

efectuate de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2019; 

7. Diverse. 

Doamna 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 aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului cu titlul ”Alimentare cu gaze naturale a comunei Socodor, județul 

Arad”; 

           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. 97 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 execuției bugetare la 21 decembrie 2018, 

ținându-se cont că primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.96/2018. 

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

specialitate înregistrate cu nr.3495/21.12.2018, nr.3496/21.12.2018 și nr.3497/21.12.2018  

întocmite de către doamna Tîlmaciu Nela-Daniela, inspector de specialitate cu atribuții în 

cadrul compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Socodor. Se analizează execuția 

bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu 

gradul de colectare a veniturilor, astfel încat la sfârșitul anului să nu se înregistreze plăți 

restante și diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat 

pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a 

plăților restante, pe de altă parte, sa fie mai mare decât zero. Se prezintă soldurile înregistrate 

în execuția bugetară la 21 decembrie 2018. Se prezintă execuția bugetară pentru contul de 

execuție al bugetului local, contul de execuție  al bugetului împrumuturilor interne și pentru 

bugetul Serviciului  Apă-Canal 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. 

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

solicitate clarificări  pentru proiectul de hotărâre. 

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. 98 privind aprobarea execuției bugetare la 21 decembrie 2018. 

 

Punctul 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local definitiv al Comunei Socodor 

pentru anul  2018. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3499/21.12.2018 întocmit de către doamna 

Tîlmaciu Nela-Daniela inspector de specialitate cu atribuții în cadrul compartimentul 

contabilitate din cadrul Primăriei Socodor.Se prezintă veniturile și cheltuielile înscrise în cadrul 

bugetului definitiv pentru anul 2018, situația privind sumele încasate și de încasat pentru 

fiecare proiect cu finanțare nerambursabilă în parte, precum și situația plăților efectuate la 

proiectele finanțate din bugetul local al comunei Socodor. Sunt prezentate și bugetele 

creditelor interne fiind prezentată situația tragerilor și a plăților efectuate din bugetul 

împrumuturilor interne. 

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. 

Doamna 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.99 privind aprobarea bugetului local definitiv al Comunei Socodor 

pentru anul 2018. 

 

Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2018 a  S.C. 

SELECTIV SOC COLECTARE S.R.L. 

Se dă cuvântul doamnei Tîlmaciu Nela-Daniela. Se prezintă de către aceasta raportul 

de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3501/21.12.2018, întocmit de 

către doamna Tîlmaciu Nela-Daniela inspector de specialitate cu atribuții în cadrul 

compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Socodor. Se prezintă veniturile și cheltuielile  

efectuate până la data întocmirii referatului de specialitate, precum și veniturile de încasat și 

cheltuielile cu urmează a se efectua în perioada imediat următoare. Se informează membrii 

consiliului local despre faptul că, începând cu data de 01.01.2019, societatea va înceta să mai 

presteze servicii de colectare a gunoiului menajer, datorită faptului că intră în oparare 

socilietatea desemnata în cadrul Master Planului Judetean pe deșeuri, respectiv SC 

Salubritate Urbană SA. Astfel, în luna ianuarie, după efectuarea tuturor plăților, plăți aferente 

lunii decembrie 2018 (cheltuieli de personal și cu bunurile și serviciile), societatea își va 

suspenda activitatea pentru o perioadă de timp. Activitatea va fi reluată numai în cazul în care 
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societatea desemnată nu-și va achita atribuțiile contractuale cu privire la colectarea gunoiului 

menajer. 

Domnul consilier Mureșan Adrian Marius întreabă ce se va întâmpla cu autoutilitara din 

dotare? 

Domnul primar precizează că, am fi putut închiria autoutilitara, dar aceasta necesită o 

reparație capitală și preferă să fie făcută o revizie, după care vom vedea ce se va întâmpla. În 

condițiile în care nu va funcționa colectarea de către societatea desemnată, avem varianta de 

rezervă de a continua noi, așa cum am efectuat colectarea gunoiului menajer până acuma. 

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. 

Doamna 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. 100 privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2018 al S.C. 

Selectiv Soc Colectare S.R.L. 

 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2018 a Serviciului 

Apă-Canal Socodor. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3503/21.12.2018, întocmit de către doamna 

Tîlmaciu Nela-Daniela, inspector de specialitate cu atribuții în cadrul compartimentul 

contabilitate din cadrul Primăriei Socodor. Se prezintă veniturile și cheltuielile operate în cadrul 

Serviciului Apă-Canal în perioada 01.01.2018-21.12.2018. 

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. 

Doamna 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. 101 privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2018 al 

Serviciului Apă-Canal Socodor. 
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Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și acțiuni de interes local 

efectuate de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2019. 

Se dă cuvântul doamnei Pantea Nicoleta. Se prezintă de către aceasta referatul de 

specialitate  nr.3505/21.12.2018 întocmit de către Pantea Nicoleta, inspector în cadrul 

Compartimentului de Asistență Socială din cadrul  Primăriei Socodor. Se prezintă lista cu 

beneficiarii de ajutor social, lista cu persoanele beneficiare de ajutor social care pot presta 

servicii și efectua lucrări, precum și planul de lucrări și acțiuni de interes local propus pentru 

anul 2019. 

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. 

Doamna 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. 102 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local 

pentru anul 2019 executate de persoanele beneficiare de ajutor social. 

 

Punctul 1 suplimentar pe ordinea de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu 

titlul ”Alimentare cu gaze naturale a comunei Socodor, județul Arad”. 

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

nr.3545/28.12.2018 întocmit de către Crișan Gheorghe- secretar al Comunei Socodor. Se 

prezintă principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului ”Alimentare cu gaze naturale a 

comunei Socodor, județul Arad”.Se prezintă, în detaliu, pe captole și pe linii devizul general al 

proiectului. Se citește adresa nr.DD 8-17-16/18.12.2018 emisă de Societatea Națională de 

Transport ”Transgaz” S.A. Mediaș, prin care se transmite avizul de principiu cu privire la 

alimentarea cu gaze naturale a comunei Socodor.Varianta propusă presupune 1,6 km de 

conductă de racord de înaltă presiune, un SRMP de 2005 Nmc/h și 28,1 km de rețele de 

distribuție cu diametrul cuprins între 125mm și 63 mm. Obiectivul de investiţie este de interes 

local și are o valoarea totală estimată  a proiectului de 8.847.990 lei, conform devizului 

general, din care cheltuieli eligibile fară TVA 7.432.290 lei și  1.412.700 lei TVA. 

Domnul consilier Palcu Raul întreabă dacă se cunoaște, cu aproximație cât va costa un 

racord și dacă va fi posibil un program de sprijinire a personelor fizice care vor să se 

racordeze la rețeaua de gaze naturale, cum a fost cel de la apă? 

Răspune domnul primar: noi estimăm pentru anul anul 2019 alocarea prin bugetul local 

a sumei de 3.500.000 lei pentru acestă investiție.Cu siguranță, în această perioada vom 

încerca să obținem confinanțarea proiectului prin atragerea de sume nerambursabile, 

indiferent de unde provin acestea, de la bugetul de stat prin PNDL sau din Fondul de 

Dezvoltare și Investiții (unde este prevăzut ca și domeniul prioritar rețelele de gaze) ori din 

fonduri europene nerambursabile, dacă va exista un program care să finanțeze astfel de 
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investiții. Dacă vom obține o cofinanțare, cu siguranță ne vom gândi la un program local 

pentru realizarea racordurilor, program susținut din bugetul local. 

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. 

Doamna  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.103 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu 

titlul ”Alimentare cu gaze naturale a comunei Socodor, județul Arad”. 

 

Diverse. 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor.  

Domnul secretar informează membrii consiliului despre faptul că prin adresa 41540 din 

12.12.2018 a Direcției pentru Agricultură a Județului Arad, am primit Amenajamentul 

pastoral pentru Comuna Socodor, documentație întocmită în două exempalare. Astfel, 

urmează ca amenajamentul să fie supus procedurilor de mediu, conform prevederilor legale, 

după care se va iniția proiectul de hotărâre în vederea aprobării acestuia în consiliul local. 

Până atunci, documentația a fost postată la transparență, în vederea consultării acestuia de 

către persoanele interesate, pe pagina de internet a comunei Socodor, la secțiunea 

transparență decizională. A fost prezenta și un scurt extras din amenajament. 

Nemaifiind alte probleme, preşedintele de şedintă, doamna Crișan Ramona declară 

închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local și urează tuturor un an nou mai bun și La 

mulți Ani. 

 

 

            PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                       CONSILIER                                                              SECRETAR 

                  CRIȘAN RAMONA                                              CRIŞAN GHEORGHE  

 


