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  Număr de înregistrare: 573 din 28 februarie 2019 

   

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi  28 februarie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr. 19 din data de 

21 februarie 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 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. 16 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 31 ianuarie 2019; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 

pentru perioada 2018-2023; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind starea economică, socială și 

de mediu a comunei Socodor pentru anul 2018; 

 

COMUNA SOCODOR 
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.1, Cod Poștal:  317305, judeţul Arad, Tel.: +4 0257 358 100;  

Fax. +4 0257 358 112;  e-mail: socodor@gmail.com, primaria@socodor.ro; Web: www.socodor.ro 

 

mailto:socodor@gmail.com
mailto:primaria@socodor.ro


2 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor consilierilor și a viceprimarului 

pentru anul 2018; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea, 

salubrizarea și înfrumusețarea comunei Socodor  pentru anul 2019; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării nomenclatorului 

stradal al comunei Socodor; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea echipei mobile de intervenție de urgență în 

cazurile de violență domestică; 

8. 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 două puncte și 

anume : 

Punctul 1 suplimentar:proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la 

evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2018; 

Punctul 2 suplimentar: proiect de hotărâre privind alegera președintelui de ședință 

pentru următoarele 3 luni. 

           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.17 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 strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 

pentru perioada 2018-2023, ținându-se cont că primul punct a fost aprobat prin adoptarea 

Hotărârii nr.16/2019. 

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

înregistrat cu nr.488/21.02.2019 întocmit de către doamna Pantea Nicoleta, inspector în cadrul 

Compartimentului de asistență socială din cadrul primăriei Socodor. Se prezintă 

recomandările înscrise în Procesul verbal de control nr.3 din 17.01.2019 întocmit în urma 

controlului de fond la  compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei Socodor, 

efectuat de către inspectorii din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială 

Arad, în perioada 11.01.2019-17.01.2019, cu privire la întocmirea strategiei de dezvoltare a 

serviciilor sociale. Astfel, se propune revocarea prevederilor H.C.L.nr. 85/29.11.2018 și se 

solicită aprobarea strategiei sociale cu respectarea prevederilor înscrise la art.3 alin.(2) lit.a) și 

la art.4 din Anexa nr. 3 la H.G nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal, cu modificările și completările ulterioare. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

Se prezintă raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre de către domnul Unc Dimitrie, președintele comisiei, raportul comisiei de specialitate 
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nr.2, care avizează favorabil proiectul de hotărâre de către doamna Crișan Ramona, 

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

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

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.18 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 

pentru perioada 2018-2023. 

Punctul 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind starea economică, socială și de 

mediu a comunei Socodor pentru anul 2018. 

Se dă cuvântul domnului primar Jura Ioan Dimitrie. Se prezintă de către acesta raportul 

întocmit în acest sens, printr-o sinteză a activităților desfășurare de către Primăria Socodor pe 

tot parcursul anului 2018. Sunt prezentate realizările anului 2018 dar au fost punctate în 

special nerealizările care au fost prevăzute pentru anul trecut. Se prezintă propunerile pentru 

anul 2019, punându-se accentul pe finalizarea investițiilor aflate în derulare,  întocmirea de noi 

cereri de finanțare nerambursabilă pentru diverse proiecte de investiții și demararea unor noi 

lucrări cu finanțare 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 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.19 privind aprobarea raportului privind starea economică, socială și 

de mediu a comunei Socodor pentru anul 2018. 

Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor consilierilor și a viceprimarului pentru 

anul 2018. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.492/21.02.2019 întocmit de domnul  Crișan 

Gheorghe, secretar în cadrul primăriei Socodor. Se prezintă conținutul raportului privind 

activitatea din anul 2018 de către domnul viceprimar Teorean Ioan Cornel și sunt prezentate 

rapoartele de activitate pentru anul 2018 de către fiecare consilier local în parte. 
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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.20 privind aprobarea rapoartelor consilierilor locali și a viceprimarului 

pentru anul 2018. 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea, 

salubrizarea și înfrumusețarea comunei Socodor pentru anul 2019. 

Se dă cuvântul domnului secretar Crișan Gheorghe. Se prezintă de către acesta  

referatul de specialitate înregistrat cu nr.494/21.02.2019  întocmit de către domnul Crișan 

Gheorghe, secretar în cadrul Primăriei Socodor. 

 Domnul primar Jura Ioan Dimitrie prezintă câteva măsuri obligatorii care trebuie 

întreprinse în special în luna martie, obligatorii pentru toate persoanele fizice și juridice de 

raza comunei Socodor, cum este curățenia de primăvară, desfundarea podețelor și a 

șanțurilor colmatate în decursul iernii, respectarea programului de colectare a deșeurilor și 

interzicerea aruncării deșeurilor pe raza localității, rezolvarea problemei cu câinii fără stăpân, 

îndepărtarea ciorilor din parcul aflat în centrul comunei, menținerea curățeniei pe străzile din 

comună și mă refer aici în special la crescătorii de animale și la deținătorii de utilaje agricole 

(este interzis pășunatul și deplasatul cu animalele în intravilanul localității, iar deținătorii de 

utilaje agricole sunt obligați să curețe derapanții utilajelor în vererea menținerii curățeniei pe 

străzi). 

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.21 privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea, 

salubrizarea și înfrumusețarea comunei Socodor  pentru anul 2019. 

Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării nomenclatorului stradal 

al comunei Socodor. 

Se dă cuvântul domnului secretar Crișan Gheorghe. Se prezintă de către aceasta 

referatul de specialitate nr.496/21.02.2019  întocmit de către Crișan Gheorghe, secretarul 

comunei Socodor. Se prezintă lista cu numerotarea străzilor și propunerea pentru 

renumerotarea imobilelor din intravilanul localității, care trebuie să respecte prevederile H.G. 

nr.777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al 

nomenclaturilor stradale precum și  prevederile Ordinului Presedintelui ANCPI nr.448/2017 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic 

național al nomenclaturilor stradale. 

Intervine domnul primar Jura Ioan Dimitrie și prezintă avantajele pe care le are noul  

nomenclator stradal față de vechea numerotare a imobilelor, precum și faptul că în perioada 

următoare urmează cadastrarea imobilelor din intravilanul localității, iar odată cu finalizarea 

lucrărilor de cadastrare se vor înscrie în cărțile funciare al imobilelor numerele administrative 

noi atribuite fără a genera costuri suplimentare din partea cetățenilor. 

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.22 privind aprobarea modificării și completării nomenclatorului stradal 

al comunei Socodor. 

Punctul 7 

Proiect de hotărâre privind aprobarea echipei mobile de intervenție de urgență în 

cazurile de violență domestică. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.498/21.02.2019  întocmit de doamna Pantea 

Nicoleta, inspector în cadrul Compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei 

Socodor. Se prezintă adresele nr.5085/08.02.2019 și nr. 6617/20.02.2019 , ambele emise de 

Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Arad, cu privire la violența domestică. 

Echipa propusă pentru aprobare este formată din doamna Pantea Nicoleta - inspector în 

cadrul compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei Socodor, coordonatorul 

echipei mobile, Teorean Ioan Cornel –viceprimar al comunei Socodor , Cristea Alexandru-

Valentin –inspector de specialitate în cadrul SPCLEP Socodor și Crișan Gheorghe –secretar 
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comuna Socodor. Deplasările la intervenții se vor face cu ajutorul mijlocului de transport cu 

numărul de înmatriculare AR-10-SOC, care va fi pus la dispoziția echipei mobile pentru 

intervențiile de urgență în cazurile de violență domestică. 

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.23 privind aprobarea echipei mobile de intervenție de urgență în 

cazurile de violență domestică. 

Punctul 1 suplimentar 

Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor 

profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2018. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.508/22.02.2019  întocmit de domnul Crișan 

Gheorghe – secretar în cadrul primăriei Socodor. Se prezintă raportul de activitate pentru anul 

2018 în care sunt descrise pe de o parte obiectivele de îndeplinit și rezultatele obținute în anul 

de referință, pe de altă parte. Sunt prezentate obiectivele pentru următoarea perioadă a anului 

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.24 privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor 

profesionale individuale pentru secretarul comunei Socodor pentru anul 2018, ca fiind 

”foarte bine”. 
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Punctul 2 suplimentar  

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

ținând cont de faptul că doamna consilier Crișan Ramona este președinte de ședință din luna 

decembrie 2018 și expiră perioada de 3 luni pentru care a fost aleasă 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.507/22.02.2019 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 Unc Dimitrie ca domnul consilier Hanza Remus 

Ovidiu să fie aleas președinte de ședință pentru următoarele trei luni.  

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.25 privind alegerea domnului Hanza Remus Ovidiu președinte de 

ședință pentru următoarele 3 luni. 

Diverse. 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

Domnul primar informează membrii consiliului despre prevederile O.U.G.nr.114/2018 

privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - 

bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, act 

normativ  prin care sa stabilit ca salariul minim în construcții să fie de 3.000 lei, începând cu 

anul 2019. Față de această prevedere, operatorii economici de profil, cu care comuna 

Socodor  a încheiat contracte de execuție lucrări, solicită actualizarea contralelor. Sumele 

pentru actualizarea contractelor sunt substațiale, ajungând după o primă estimare la peste 

2.200.000 lei. Până la acestă dată, precizez că nu a fost semnat  niciun act adițional. 

Totodată, propun amânarea semnării actelor adiționale până la clarificarea modului de 

actualizare al contractelor de lucrări/servicii, după caz și numai după apariția normelor de 

aplicare a prevederilor O.U.G.nr. 114/2018. 

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. 
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