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  Număr de înregistrare: 312 din 31 ianuarie 2019 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi  31 ianuarie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr. 8 din data de 23 

ianuarie 2019. 

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. 1 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 28 decembrie 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018; 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului UAT 

Socodor la 31.12.2018; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31 decembrie 2018; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pentru semestru II 2018, privind 

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Primăriei 

Socodor; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de analiză a activității SVSU 

Socodor pentru semestrul II 2018; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului arhivistic actualizat privind 

documentele create/deținute de comuna Socodor; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Serviciului 

Apă-Canal Socodor în anul 2019; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

pentru anul 2019;  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii contribuției pentru economia 

circulară în tariful încasat de către SC GSU SA; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii în sarcina A.D.I. S.I.G.D. Arad și a 

operatorului de salubrizare SC GSU SA pentru respectarea prevederile O.U.G. nr. 74/2018; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizaţiei Consiliului Local Socodor 

aferentă anului  2019, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 

Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad. 

15. Diverse. 

Doamna 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 11 voturi ”pentru”, toți cei 11 

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

HOTĂRÂREA nr. 2 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 rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020, 

ținându-se cont că primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.1/2019. 

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

înregistrat cu nr.116/14.01.2019 întocmit de către Crișan Gheorghe, secretarul comunei 

Socodor. Se prezintă avizul comform nr.49/58/08.01.2019 emis de Inspectoratul Școlar 

Județean Arad cu privie la rețeaua școlară pentru anul școlar 2019-2020. 

Intervine doamna Crișan Ramona, care prezintă pe scurt activitatea desfăsurată la 

nivelul Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor, numărul de preșcolari, școlari și elevi 

precum  și numărul de cadre didactice care desfășoară activitarea în cadrul școlii. 

           Se prezintă de către domnul primar stadiul lucrărilor la cele două obiective de investiții 

care au legătură directă cu învățământul la nivel local, respectiv proiectul ”Construire gradiniță 

cu program normal” finanțat prin P.N.D.R.2014-2020 și ”Construire Școală cu clasele I-VIII în 

comuna Socodor, județul Arad” finanțat prin P.N.D.L. II 2017-2020. Primul obiectiv are termen 

de finalizare luna aprilie 2019, iar al doilea obiectiv luna noiembrie 2019. 
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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. 

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. 3 privind aprobarea  reţelei şcolare din anul şcolar 2019-2020. 

Punctul 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018. 

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

de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.99/11.01.2019 întocmit de 

către doamna Tîlmaciu Nela-Daniela inspector cu atribuții în cadrul compartimentul financiar-

contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Socodor. Se solicită aprobarea  utilizării 

excedentului bugetar  în sumă de 10.660.282,83 lei pentru finanţarea  cheltuielilor cuprinse la 

secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe tot parcursul anului 2019 şi pentru acoperirea 

evantualelor goluri de casa care ar putea apare în exerciţiul financiar curent la secţiunea de 

funcţionare.Totodată, disponibilul de 727.855,54 lei al bugetului creditelor interne se dorește 

să fie utilizat în anul 2019 pentru asigurarea prefinanțării proiectelor cu finanțare 

nerambursabilă, respectiv suma de 227.855,54 lei pentru proiectul ”Modernizare străzi în 

comuna Socodor, județul Arad” și suma de 500.000 lei pentru proiectul ”Amenajare 

infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad”, ambele proiecte finanțate 

prin P.N.D.R. 2014-2020. 

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.4 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anul 2018 

pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare şi finanţarea unor eventuale goluri 

de casa la secţiunea de funcţionare în anul 2019. 

Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului U.A.T. 

Socodor la 31.12.2018. 
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Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate 

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.101/11.01.2019, întocmit de doamna Tîlmaciu 

Nela-Daniela, inspector – cu atribuții în cadru compartimentului financiar-contabil, impozite și 

taxe din cadrul primăriei Socodor. Se prezintă conținutul procesul verbal nr.104 din 

14.01.2019  care cuprinde rezultatele inventarierii la 31.12.2018, rezultate constatate de către 

comisia stabilită prin Dispoziția primarului nr.124 din 29.11.2018. 

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. 5 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei 

Socodor la data de 31.12.2018. 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31 decembrie 2018. 

Se dă cuvântul doamnei Tîlmaciu Nela Daniela. Se prezintă de către acesta referatele 

de specialitate înregistrate cu nr.110/14.01.2019 cu privire la execuția bugetului local la 

31.12.2018, nr. 111/14.01.2019 privind execuția împrumuturilor interne și nr. 112/14.01.2019 

privind execuția veniturilor proprii ale Serviciului Apă-Canal Socodor, întocmite de către 

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

tului financiar-contabil din cadrul Primăriei Socodor. Se prezintă execuția bugetelor întocmite 

pe cele două secțiuni și referatele întocmite în conformitate cu prevederile art.57 alin.(1) din 

Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

respectiv prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive și încasări realizate.Se 

prezintă contul de execuție întocmit de Trezoreria Chișineu Criș la data de 31.12.2018. 

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. 6 privind aprobarea execuției bugetare la 31 decembrie 2018. 
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Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pentru semestru II 2018, privind 

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Primăriei 

Socodor. 

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

specialitate nr.48/08.01.2019  întocmit de către Pantea Nicoleta, inspector în cadrul 

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

persoanele angajate ca și asistenți personali ai persoanelor cu handicap și lista persoanelor 

beneficiare de indemnizație, conform prevederilor legale. Este prezentat pe scurt raportul cu 

privire la activitarea acestora din semestrul II al anului 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. 7 privind aprobarea raportului pentru semestru II 2018, privind 

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul 

Primăriei Socodor. 

Punctul 7 

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de analiză a activității SVSU Socodor 

pentru semestrul II 2018. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.164/18.01.2019  întocmit de domnul Boțoc 

Cătălin Adrian – cu atribuții de  șef SVSU în cadrul Primăriei Socodor. Se prezintă activitatea 

desfăsurată în perioada 01.07.2018-31.12.2018, cu analiză pe fiecare eveniment în parte. Din 

fericire, în semestru II al anului 2018, au fost semnalate doar două evenimente, respectiv 

incendieri de miriști, din care un eveniment a fost pe administrativul comunei vecine Grăniceri. 

Ambele incendii de miriști au fost stinse rapid, cu ajutorul pompierilor profesioniști din cadrul 

Gărzi de Intervenţie din Chişineu Criş. În semestrul II al anului 2018 a avut loc o amplă 

verificare a gospodăriilor, fiind verificate peste 600 de gospodării, unele chiar și de două ori. 

Nu au fost aplicare sancțiuni, am insistat în continuare pe munca de prevenire a incendiilor și 

de cunoaștere a cetățenilor a normelor elementare de prevenirea și stingerea incendiilor. 

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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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. 8 privind aprobarea raportului de analiză a activității SVSU Socodor 

pentru semestrul II 2018. 

Punctul 8 

Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului arhivistic actualizat privind 

documentele create/deținute de comuna Socodor. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.165/18.01.2019  întocmit de domnul Crișan 

Gheorghe – secretar în cadrul primăriei Socodor. Se prezintă adresa nr.7154/ 09.01.2019  

emisă de SPCLEP Socodor în vederea actualizării Nomenclatorului arhivistic al SPCLEP 

Socodor, conform normativului în vigoare. 

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. 9 privind aprobarea nomenclatorului arhivistic actualizat privind 

documentele create/deținute de comuna Socodor. 

Punctul 9 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru 

aparatul de specialitate al Primarului comunei Socodor, a serviciilor publice locale cu 

personalitate juridică și fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Socodor. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr. nr.170 din 18.01.2019 întocmit de secretarul 

comunei Socodor prin care propune  organigrama și statul de funcții al Primăriei Socodor. Se 

prezintă, propunerile de modificare asupra funcțiilor publice și asupra posturilor contractuale, 

după cum urmează: 

- se transformă funcția publică vacantă din cadrul Serviciului local de evidența  

persoanelor (SPCLEP), Id post 278608, funcția de inspector, clasa I, grad profesional 

principal, într-o funcție publică de nivel inferior, respectiv, în funcția de inspector, clasa I, grad 

profesional asistent, în cadrul Serviciului local de evidența persoanelor (SPCLEP) Socodor, se 

transformă funcția publică vacantă din cadrul compartimentului agricol, Id post 278613, funcția 

de referent, clasa III, grad profesional superior, într-o funcție publică de nivel superior, 

respectiv, în funcția de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul compartimentului 
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agricol, se transformă funcția publică vacantă din cadrul compartimentului de audit, Id post 

439132, funcția de  auditor, clasa I, grad profesional superior, într-o functie publică de nivel 

inferior, respectiv, în funcția de auditor, clasa I, grad profesional asistent în cadrul 

compartimentului de audit, se transformă funcția publică vacantă din cadrul compartimentului 

de achiziții publice, Id post 439131, funcția de  inspector, clasa I, grad profesional principal, 

într-o functie publică de nivel inferior, respectiv, în funcția de inspector, clasa I, grad 

profesional asistent, în cadrul compartimentului de achiziții publice, se transformă funcția 

publică vacantă din cadrul compartimentului administrativ și resurse umane, Id post 439137, 

funcția de  referent, clasa III, grad profesional superior, într-o functie publică de nivel superior, 

respectiv, în funcția de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul compartimentului 

financiar-contabil. Solicit transformarea posturilor în vederea  organizării de concursuri pentru 

ocuparea funcților publice vacante. 

- modificări în cadrul funcțiilor contractuale: se desfiinţează postul de administrator  

public, funcție contractuală, și se înființează un post de consilier al primarului. Compartimentul 

Asistenţă Socială se reorganizează păstrându-şi actuala denumire, având în componență o 

funcție publică de execuție de inspector, clasa I, asistent ocupată de doamna Pantea Nicoleta, 

persoana responsabilă de evidența și plata beneficiilor de asistență socială și se înființează 

două posturi contractuale, un post de inspector de specialitate, treapta I,studii superioare, în 

cadrul compartimentului de asistență socială, persoană cu atribuții în domeniul serviciilor 

sociale, inclusiv monitorizarea asistenților personali și un post de referent, treapta IA, studii 

medii, persoană cu atribuții în domeniul asistenței medicale comunitare. Compartimentul 

cultură și sport se reorganizează, schimbându-și denumirea din compartimentul ”Cultură” în 

compartimentul ”Cultură și sport”, având în componență două posturi contractuale, respectiv 

un post contractual de referent, treapta II, studii medii, gradația 0, ocupat de domnul Nan Ioan 

cu atribuții la căminul cultural și bibliotecă  și se înființează un post contractual de referent, 

treapta IA, studii medii, persoană cu atribuții în adminstrarea bazei sportive, întreținere bază 

sportivă, organizare de competiții sportive și pregătire sportivi. 

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.10 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru 

aparatul de specialitate al Primarului comunei Socodor, a serviciilor publice locale cu 

personalitate juridică și fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local 

Socodor. 

Punctul 10 

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Serviciului Apă-

Canal Socodor din anul 2018 cu aceeași destinație în anul 2019. 
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Se dă cuvântul doamnei Tîlmaciu Nela Daniela. Se prezintă de către aceasta referatul 

de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.218/23.01.2019 întocmit de 

către doamna Tîlmaciu Nela-Daniela inspector cu atribuții în cadrul compartimentul financiar-

contabil din cadrul Primăriei Socodor. Se solicită aprobarea  utilizării sumei de 30.621 lei, 

rezultată ca excedent la 31.12.2018 al execuției bugetului Serviciului Apă-Canal Socodor, să 

fie utilizată în anul 2019 cu aceeași destinație ca și în anul 2018. Suma va fi utilizată pentru 

finanțarea cheltuielilor de la secțiunea de funcționare și după caz, la secțiunea de dezvoltare. 

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.11 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Serviciului Apă-

Canal Socodor din anul 2018 cu aceeași destinație în anul 2019. 

Punctul 11 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

pentru anul 2019. 

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

specialitate nr.220/23.01.2019  întocmit de către Pantea Nicoleta, inspector în cadrul 

Compartimentului de Asistență Socială din cadrul  Primăriei Socodor. Se prezintă procesul 

verbal de control nr.3 din 17.01.2019 al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială 

Arad  efectuat la Primăria Socodor. Sunt prezentate activitățile propuse în cadrul planului de 

acțiune privind serviciile sociale în anul 2019 și propunerile pentru alocarea de finanțări din 

bugetul local pentru realizarea acestora.Fiecare activitate are propuși și indicatori de rezultat. 

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.12 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul local Socodor pentru anul 2019. 



9 

 

 

Punctul 12 

Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii contribuției pentru economia circulară 

în tariful încasat de către SC GSU SA. 

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

nr.222/23.01.2019  întocmit de către Crișan Gheorghe, secretar în cadrul  Primăriei Socodor. 

Se prezintă notificarea nr. 614401 din 06.12.2018 emisă Autoritatea Națională de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice  cu privire la punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr.74/2008, prin care se solicită aprobarea de 

tarife distincte pentru beneficiarii serviciului de salubritate care să includă și contribuția pentru 

economia circulară. Pentru anul 2019, valoarea contribuției pentru economia circulară pentru 

deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin 

depozitare este de 30 lei/tonă, iar începând cu anul 2020 valoarea contribuției este de 80 

lei/tonă. Se propune aprobarea introducerea contribuției pentru economia circulară în tariful 

încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport 

a deșeurilor, respectiv SC GSU SRL. 

 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.13 privind aprobarea introducerii contribuției pentru economia 

circulară în tariful încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile 

de colectare și transport a deșeurilor. 

Punctul 13 

Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii în sarcina A.D.I. S.I.G.D. Arad și a 

operatorului de salubrizare SC GSU SA pentru respectarea prevederile O.U.G. nr. 74/2018. 

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

nr.224/23.01.2019  întocmit de către Crișan Gheorghe, secretar în cadrul  Primăriei Socodor. 

Se prezintă pe scurt prevederile O.U.G. nr.74/2018, obligațiile uat-urilor cu privire la colectarea 

separată a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, să stabilească 

dacă gestionarea acestor deșeuri se face în cadrul unui singur contract al serviciului de 

salubrizare și să organizeze atribuirea conform deciziei luate.Prin adoptarea de hotarâri până 

la data de 30 aprilie 2019, consiliul local are obligația de a se asigura că ADI SIGD are 

contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare încheiate anterior intrării în vigoare 

a ordonante de urgență 74/2018 și operatorii de salubrizare cu care acestea au contractele 

încheiate respectă prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și ale legislației în domeniul concurenței, 

începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019. 
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 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.14 privind stabilirea în sarcina Asociației de Dezvoltare Intercomuni-

tară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad și operatorilor de salubrizare cu 

care aceasta are încheiate contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în 

cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor solide în județul Arad 

respectarea prevederilor  O.U.G. nr. 74/2018. 

Punctul 14 

Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizaţiei Consiliului Local Socodor aferentă 

anului 2019, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 

Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.  

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

nr.226/23.01.2019  întocmit de către Crișan Gheorghe, secretar în cadrul  Primăriei Socodor. 

Se prezintă adresa  nr. 2636 din 20.12.2018 a  ADI SIGD cu privire la cuantumul cotizației 

aferentă anului  2019, ce revine comunei Socodor, calculată la un număr de 2265 persoane, 

în cunatum de 4.530 lei. Se prezintă propunerea de buget a ADI SIGD pentru anul 2019. Se 

solicită împuternicirea domnului Heinzl Carol Marcel, reprezentant  al comunei Socodor, cu 

mandat special, să aprobe  pentru anul 2019, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul 

Arad, în numele şi pe seama Consiliului Local Socodor  cuantumul anual al cotizației în sumă 

de 4.530 lei, prevăzută pentru Consiliul Local Socodor și proiectul bugetului de venituri și 

cheltuieli al Asociației.    

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: 
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HOTĂRÂREA nr.15 privind aprobarea plăţii cotizaţiei Comunei Socodor pe anul 2019 la 

bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 

Deşeurilor Judeţul 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 SC TERAPY TONICA 

FARM SRL, reprezentată legal de către doamna Doda Roxana Cecilia, solicită ajustarea 

chiriei pentru spațiul închiriat, cu destinație de farmacie, spațiu amplasat în cadrul 

Dispensarului Medical  Socodor, având în vederea faptul că suma care trebuie achitată pentru 

chirie depășete cu mult prețul/mp achitat pentru alte locații, unde se desfășoară aceași  tip de 

activitate. Se prezintă modul de atribuire a spațiului, respectiv prin licitație publică su strigare, 

fapt care a generat o majorare substanțială a chiriei. Astfel,considerăm că  până la expirarea 

perioadei contractuale nu există posibilitarea reducerii chiriei. 

Se prezintă, pentru informarea consiliului local, procesul verbal de control nr.3 din 

17.01.2019, întocmit de către inspectorii sociali din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și 

Inspecție Socială Arad, în urma controlului efectuat în perioada 11.01.2019-17.01.2019 la 

sediul  Primăriei Socodor. Sunt analizate măsurile de remediere dispuse ca urmare a 

neconformităților  constatate față de prevederile legislației din domeniului asistenței sociale. 

Se prezintă procesul-verbal de constatare nr.1106 din 15.01.2019 a inspectorilor 

sanitari din cadrul DSP Arad, întocmit în urma verificărilor efectuate în data de 15.01.2019 la 

Școala Gimnazială ”Iustin Marșieu” Socodor, precum și măsurile și recomandările pentru 

remedierea deficiențelor. 

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

închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local Socodor și le mulțumește tuturor pentru 

participarea la ședință. 

 

            PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                       CONSILIER                                                              SECRETAR 

                  CRIȘAN RAMONA                                              CRIŞAN GHEORGHE  

 


