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  Număr de înregistrare: 3219 din 29 noiembrie 2018 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi  29 noiembrie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr. 117 din data de 

23 noiembrie 2018. 

Şedinţa începe la ora  fixată în convocator -  ora 1400. 

  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. 81 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 31 octombrie 2018; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 30 septembrie 2019; 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna noiembrie 2018; 
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4.Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 

pentru perioada 2019-2024 și a Planului de acțiune privind serviciile şi beneficiile sociale al 

Compartimentului  de Asistență Socială Socodor pentru anul 2019; 

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

titlul “Realizarea sistemului de producţie şi distribuţie a energiei termice pe baza de energie 

geotermală în comuna Socodor, judeţul Arad” și depunerea acestuia pentru obținerea unei 

finanțări nerambursabile în cadrul  Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM); 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor privind 

concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al U.A.T. 

Socodor, situat la nr.83b, înscris în CF 303158 Socodor, în suprafață de 464 mp;  

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor privind 

închirierea prin licitație publică a unor imobile aparținând domeniului public și privat al U.A.T. 

Socodor; 

8. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social fără personalitate juridică 

”Centru de zi pentru persoane vârstnice”; 

9. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social fără personalitate juridică 

”Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane 

aflate în situație de dependență”; 

10.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 

luni;  

11. 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 patru puncte și 

anume : 

Punctul 1 suplimentar- Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului 

înscris în CF302345 Socodor în suprafață de 19.600 mp; 

Punctul 2 suplimentar- Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

al proiectului cu titlul ”Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe 

bază de energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad”; 

Punctul 3 suplimentar- Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Unității de 

Implementare a Proiectului cu titlul ”Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei 

termice pe bază de energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad”; 

Punctul 4 suplimentar- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului 

adițional nr. 1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare 

al Zonei 2; 

           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. 82 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 privind aprobarea execuției bugetare la 30  

septembrie 2019, ținându-se cont că primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii 

nr.81/2018. 
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            Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta referatul de 

specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3145/23.11.2018, întocmit de 

către doamna Ilieși Brigitta Claudia inspector de specialitate - contabil șef din cadrul Primăriei 

Socodor. De precizat faptul că, proiectul de hotărâre trebuia supus aprobării Consiliului Local 

Socodor în ședința din 31 octombrie 2018, în conformitate cu prevederile art.49 alin (12) și 

alin(13) din Legea nr.273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, dar datorită complexității activității financiar contabile, s-a optat pentru prezentarea 

aprobării execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, inclusiv al bugetului 

împrumuturilor interne în cadrul ședinței ordinare din 29 noiembrie 2018. Se prezintă soldurile 

înregistrate în execuția bugetară la 30 septembrie 2018. Se prezintă execuția bugetară pentru 

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

pentru bugetul serviciului local 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. 

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. 83 privind aprobarea execuției bugetare la 30 septembrie 2018. 

Punctul 3 

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

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3145/23.11.2018 întocmit de către doamna 

Ilieși Brigitta Claudia inspector de specialitate - contabil șef din cadrul Primăriei Socodor. Se 

prezintă veniturile și cheltuielile înscrise în cadrul bugetului rectificat, 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 și cel al veniturilor proprii. 

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: 
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HOTĂRÂREA nr.84 privind aprobarea bugetului local al Comunei Socodor rectificat în 

luna noiembrie anul  2018. 

Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 

pentru perioada 2018-2025. 

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

specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3149/23.11.2018, întocmit de 

doamna Pantea Nicoleta – inspector în cadrul Compartimentului de Asistență Socială din 

cadrul  Primăriei Socodor. Se prezintă principalele obiective ale strategiei de dezvoltare a 

serviciilor sociale pentru perioada 2018-2025, dar se are în vedere și faptul că aceste servicii 

vor depinde în mare măsură de bugetele locale alocate cu acestă destinație pentru perioada 

anilor 2019-2015. Se menționează faptul că Planul de acțiune privind serviciile şi beneficiile 

sociale al Compartimentului  de Asistență Socială Socodor pentru anul 2019 va fi aprobat 

distinct, într-o ședință următoare, urmând a fi elaborat un proiect de hotărâre în acest sens. 

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. 85 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 

pentru perioada 2018-2025. 

Punctul 5 

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

titlul ”Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie 

geotermală în comuna Socodor, județul Arad”. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3151/23.11.2018, întocmit de domnul Crișan 

Gheorghe – secretar în cadrul  Primariei Socodor. Se prezintă în detaliu devizul general al 

proiectului, pe fiecare capitol și linie bugetară în parte, document întocmit la faza de proiectare 

”Studiu de fezabilitate”, în vederea realizării sistemului de producție și distribuție a energiei 

termice pe bază de energie geotermală, deviz general întocmit în conformitate cu prevederile 

HG 907/2016. Au fost prezentate principalele obiective al investiției, respectiv realizarea a 

două sonde de extracție a apei geotermale( una de extracție și una de reinjecție), un punct 

termic și rețelele de distribuție a agentului termic rezultat, obiective care sunt în concordanță 

cu 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. 
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Obiectivului de investiţie este de interes local și are o valoare totală estimată a 

proiectului de 21.110.871,40 lei,  conform devizului general, din care cheltuieli eligibile fară 

TVA 17.775.070,60 lei și  3.335.800,80 lei TVA. Contribuția proprie în proiect a Comunei 

Socodor este de 355.501,41 lei,  reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului. 

Asigurarea fluxului financiar și sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului ”Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice 

pe bază de energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad”, pentru implementarea 

proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Comunei Socodor și/sau alte 

surse atrase. Orice  cheltuieli neeligibile care vor apare pe parcursul implementării proiectului, 

precum și cheltuielile cu menținerea investiției pentru o perioadă de minim 5 ani de la 

finalizarea proiectului vor fi suportate în totalitate din surse financiare alocate de la bugetul 

local și/sau din alte surse atrase de către 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 

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. 86 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu 

titlul ”Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de 

energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad”. 

Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor privind 

concesionarea prin licitație publică a unui teren apartinând domeniului public al U.A.T. 

Socodor, situat la nr.83b, înscris în CF 303158 Socodor, în suprafață de 464 mp. 

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

nr.3153/23.11.2018 întocmit de către Crișan Gheorghe, secretar în cadrul Primăriei Socodor. 

Se prezintă prevederile HCL nr.32 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea raportului de evaluare 

pentru terenul înscris în CF 303158 în suprafață de 464 m2, în vederea concesionării prin 

licitație publică, precum și prevederile încrise în cuprinsul H.G.nr.168/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 54/ 2006 privind regimul contractelor de 

concesiune de bunuri proprietate publică, unde la art.15 alin (1) este prevăzut că, comisia de 

evaluare este alcatuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5, 

membri proveniți din reprezentanți ai consiliului local și ai direcțiilor generale ale finanțelor 

publice județene. 

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 Unc Dimitrie solicită propuneri pentru desemnarea a trei membri 

care să facă parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionare terenului care face 

obiectul proiectului de hotărâre și propuneri pentru numirea a trei membri care să facă parte 

din comisia de soluționare a contestațiilor licitației. 

Se propune de către domnul Igna Ioan pentru comisia de evaluare oferte licitație, 

următorii consilieri locali: Hanza Remus Ovidiu, Palcu Raul și Unc Dimitrie, iar Hanza Remus 

Ovidiu să fie desemnat președinte al comisiei. 

Se propune de către doamna Crișan Ramona pentru comisia de soluționare a 

contestațiilor licitației, următorii consilieri locali: Igna Ioan, Săcară Doru Ioan și Țapoș Dimitrie 

Ioan, iar Igna Ioan să fie desemnat președinte al comisiei de soluționare a contestațiilor. 

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. 87 privind aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor privind  

concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 464 m2, înscris în CF  

303158 Socodor,  aparținând domeniului public al UAT Socodor. 

Punctul 7 

Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor privind 

închirierea prin licitație publică a unor imobile apartinând domeniului public și privat al U.A.T. 

Socodor. 

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

nr.3155/23.11.2018 întocmit de către Crișan Gheorghe, secretar în cadrul Primăriei Socodor. 

Se prezintă prevederile HCL nr.33 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea raportului de evaluare 

pentru imobilul înscris în CF 300463,spațiu destinat pentru cabinet stomatologic, în vederea 

închirierii prin licitație publică, ale HCL nr.34 din 27 aprilie 2018  privind aprobarea raportului 

de evaluare pentru imobilul înscris în CF 300152, spațiu destinat pentru activități economice, 

în vederea închirierii prin licitație publică și ale HCL nr.80 din 31 octombrie 2018 privind 

aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul înscris în CF 301554 Socodor, spațiu destinat 

pentru activități economice, birouri, în vederea închirierii prin licitație publică. Licitația se va 

organiza în conformitate cu prevederile înscrise în cuprinsul H.G.nr.168/2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 54/ 2006 privind regimul contractelor 

de concesiune de bunuri proprietate publică, unde la art.15 alin (1) este prevăzut că, comisia 

de evaluare este alcatuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5, 

membri proveniți din reprezentanți ai consiliului local și ai direcțiilor generale ale finanțelor 

publice județene. 

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. 
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Domnul  preşedinte Unc Dimitrie solicită propuneri pentru desemnarea a trei membri 

care să facă parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionare terenului care face 

obiectul proiectului de hotărâre și propuneri pentru numirea a trei membri care să facă parte 

din comisia de soluționare a contestațiilor licitației. 

Se propune de către domnul Igna Ioan pentru comisia de exeminare oferte licitație, 

următorii consilieri locali: Hanza Remus Ovidiu, Palcu Raul și Unc Dimitrie, iar Hanza Remus 

Ovidiu să fie desemnat președinte al comisiei. 

Se propune de către doamna Crișan Ramona pentru comisia de soluționare a 

contestațiilor licitației, următorii consilieri locali: Igna Ioan, Săcară Doru Ioan și Țapoș Dimitrie 

Ioan, iar Igna Ioan să fie desemnat președinte al comisiei de soluționare a contestațiilor. 

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. 88 privind aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor privind 

închirierea prin licitație publică a unor imobile  din domeniul public și privat al UAT 

Socodor. 

Punctul 8 

Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social fără personalitate 

juridică ”Centru de zi pentru persoane vârstnice” în comuna Socodor, județul Arad”. 

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

specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3162/23.11.2018, întocmit de 

doamna Pantea Nicoleta – inspector în cadrul Compartimentului de Asistență Socială din 

cadrul  Primăriei Socodor. Se prezintă regulamentul centrului de zi pentru persoane 

vârstnice.Necesitatea adoptării proiectului de hotărâre rezultă din dorința de a rezolva 

problemele cu care se confruntă la nivelul comunei Socodor persoanele vârstnice, pe de o 

parte și de a întocmi proiecte pentru acest tip de servicii sociale, cu finanțare nerambursabilă 

de la Uniunea Europeană, pe de altă 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. 

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. 89 privind aprobarea înființării serviciului social fără personalitate 

juridică ”Centru de zi pentru persoane vârstnice” în comuna Socodor, județul Arad. 

Punctul 9 

Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării  serviciului social fără personalitate  
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juridică ”Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, 

persoane aflate în situație de dependență”. 

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

specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3164/23.11.2018, întocmit de 

doamna Pantea Nicoleta – inspector în cadrul Compartimentului de Asistență Socială din 

cadrul  Primăriei Socodor. Se prezintă regulamentul unității de îngrijire la domiciliu pentru 

persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență. 

Necesitatea adoptării proiectului de hotărâre rezultă din dorința de a rezolva problemele cu 

care se confruntă la nivelul comunei Socodor persoanele vârstnice, pe de o parte și de a 

întocmi proiecte pentru acest tip de servicii sociale, cu finanțare nerambursabilă de la Uniunea 

Europeană, pe de altă 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. 

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. 90 privind aprobarea înființării serviciului social fără personalitate 

juridică ”Unitate de îngrijire la domiciliu” în comuna Socodor, județul Arad. 

Punctul 10 

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni, 

ținând cont de faptul că domnul consilier Unc Dimitrie este președinte de ședință din luna 

septembrie și expiră perioada de 3 luni pentru care a fost ales să conducă ședintele consiliului 

local. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3158/23.11.2018 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 Palcu Raul ca doamna consilier Crișan Ramona 

să fie aleasă președinte de ședință pentru următoarele trei luni.  

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. 91 privind alegerea doamnei Crișan Ramona președinte de ședință 

pentru următoarele trei luni. 
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Punctul 1 suplimentar pe ordinea de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea dezmembrării imobilului înscris în 

CF302345 Socodor în suprafață de 19.600 mp. 

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

nr.3191/27.11.2018 întocmit de către Heinzl Carol Marcel, referent în cadrul compartimentului 

Urbanism din  Primăria Socodor. Se propune dezmembrarea imobilului în 3 loturi, respectiv 

lotul 1 în suprafața de 17.860 mp, lotul 2 în suprafață de 1.169 mp și lotul 3 în suprafață de 

751 mp.După dezmembrarea imobilului, se vor putea evidenția lucrările de investiții executate 

pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă.Stația de epurare cu capacitatea de 1000 Le va 

fi poziționată pe imobilului aferent lotului 3 și stația de epurare cu capacitatea de 2.300 Le va fi 

poziționată pe imobilul aferent  lotului 2.Imobilulul aferent lotului 1 în suprafață de 17.860 mp 

va fi disponibil pentru alte lucrări de investiții. 

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. 92 privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF 302345 

Socodor în suprafață de 19.600 mp. 

Punctul 2 suplimentar pe ordinea de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului cu titlul 

”Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie 

geotermală în comuna Socodor, județul Arad”. 

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

nr.3179/27.11.2018 întocmit de către Heinzl Carol Marcel, referent în cadrul compartimentului 

Urbanism din  Primăriei Socodor. Se prezintă conținutul Studiului de Fezabilitate al proiectului 

cu titlul ”Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie 

geotermală în comuna Socodor, județul Arad”. 

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.  
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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. 93 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului cu titlul 

”Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie 

geotermală în comuna Socodor, județul Arad”. 

Punctul 3 suplimentar pe ordinea de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Unității de Implementare a Proiectului 

cu titlul ”Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie 

geotermală în comuna Socodor, județul Arad”. 

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

nr.3181/27.11.2018 întocmit de către Crișan Gheorghe, secretar al UAT Socodor. Se prezintă 

propunerea membrilor echipei de implementare al proiectului cu titlul ”Realizarea sistemului de 

producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie geotermală în comuna Socodor, 

județul Arad”, în următoarea componență: Jura Ioan Dimitrie – primar, manager de 

proiect(responsabil de proiect), Crișan Gheorghe– asistent manager,Ilieși Brigitta Claudia – 

responsabil financiar, Stuparu Ana Andreea –responsabil achiziții publice și Pășcuțiu 

Gheorghe Florin –responsabil tehnic.Hotărârea cu privire la membri echipei de implementare 

va fi anexată la cererea de finanțare, cerere care va fi depusă în vederea obținerii finanțării 

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 10 

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

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 94 privind aprobarea constituirii Unității de Implementare a Proiectului 

cu titlul ”Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de 

energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad”. 

Punctul 4 suplimentar pe ordinea de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de 

delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 2. 

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

nr.3215/29.11.2018 întocmit de către Crișan Gheorghe, secretar al UAT Socodor. Se prezintă 

adresa Grup Salubritate Urbană nr.393/15.11.2018 prin care se propune încheietea unui act 

adițional la contractul de delegare.    

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. 95 privind aprobarea privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 

1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al 

Zonei 2. 

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. 

 

 

            PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                       CONSILIER                                                              SECRETAR 

                    UNC DIMITRIE                                                 CRIŞAN GHEORGHE  

 


