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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 29 martie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Comunei Socodor, judeţul Arad.
Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului nr. 37 din data de
21 martie 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, doamna Tîlmaciu Nela-Daniela,
domnul Nădăban Cristian Gheorghe 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
domnul Hanza Remus Ovidiu 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. 26 privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa anterioară, în
unanimitate de voturi (11 consilieri).
În continuare preşedintele de şedinţă, domnul Hanza Remus Ovidiu, prezintă
consilierilor
ORDINEA DE ZI
după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței
ordinare din data de 28 februarie 2019;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării regulamentului de desfășurare a
activităților comerciale în comuna Socodor;
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru comuna
Socodor;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru anul 2019 al Serviciului ApăCanal Socodor;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului
didactic care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la
locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru trimestrul I al anului
2019;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție ”Construire școală cu clasele I-VIII, comuna Socodor, județul Arad”
finanțat prin PNDL II;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție ”Modernizare străzi în comuna Socodor, județul Arad” finanțat prin
PNDR 2014-2020;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție ”Amenajare infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor,
județul Arad” finanțat prin PNDR 2014-2020;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție ”Construire grădiniță cu program normal în comuna Socodor, județul
Arad” finanțat prin PNDR 2014-2020;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție ”Renovare și dotare cămin cultural din comuna Socodor, județul Arad”
finanțat prin PNDR 2014-2020;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție ”Amenajare zonă de agrement și navomodelism în comuna Socodor,
județul Arad” finanțat prin PNDR 2014-2020;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție ”Amenajare trotuare în comuna Socodor, județul Arad” finanțat
prin bugetul local al comunei Socodor;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării S.C. PARC INDUSTRIAL
SOCODOR S.R.L.;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual și a regulamentului privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului local Socodor alocate
pentru activităţi nonprofit;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii pentru cheltuielile de
protocol pentru Comuna Socodor;
17. Diverse.
Domnul preşedinte consultă plenul și întrebă dacă mai sunt şi alte propuneri pentru
completarea ordinii de zi.
Nemaifiind alte propuneri vă supun spre aprobare ordinea de zi a şedinţei ordinare.
Nu sunt obiecţii şi se aprobă în unanimitate , cu 11 voturi ”pentru”, toți cei 11
consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în funcție,
HOTĂRÂREA nr.27 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.
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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 modificării regulamentului de desfășurare a
activităților comerciale în comuna Socodor, ținându-se cont că primul punct a fost aprobat prin
adoptarea Hotărârii nr.26/2019.
Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta referatul de specialitate
înregistrat cu nr.769/15.03.2019 întocmit de către domnul Crișan Gheorghe, secretar al
comunei Socodor. Se prezintă modificările aduse regulamentului de desfășurare a activităților
comerciale în comuna Socodor, în special obligația operatorilor economici care desfășoară
activități comerciale peste limitele impuse prin regulament să solicite acordul de la vecini
pentru program de funcționare după ora 2200 pe timp de iarna și ora 2400 pe timp de vară.
După aprobarea modificărilor din regulament, se va proceda la publicarea acestuia pe pagina
de internet în noua versiune actualizată.
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 11 voturi
”pentru”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în funcție,
fiind astfel adoptată:
HOTĂRÂREA nr.28 privind aprobarea modificării regulamentului de desfășurare a
activităților comerciale în comuna Socodor.
Punctul 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru comuna
Socodor.
Se dă cuvântul domnului secretar Crișan Gheorghe. Se prezintă de către acesta
referatul de specialitate înregistrat cu nr.771/15.03.2019 întocmit de către domnul Crișan
Gheorghe, secretar al comunei Socodor și domnul Nădăban Cristian Gheorghe, inspector de
specialitate în cadrul compartimentului Agricol din cadrul Primăriei Socodor.
Lucrarea a fost realizată de Grupul de lucru constituit în baza O.U.G. 34/2013 și a
H.G.78/2015 de către Dr.ing. Alda Adam, ing.Gall-Tamaș Mihai și ing.Bontău Ioan, toți
angajați ai Direcției Agricole Județene Arad și din partea Primăriei comunei Socodor domnul
ing.Nădăban Cristian Gheorghe.Amenajamentul pastoral al comunei Socodor a primit avizul
din pareta directorului executiv al D.A.J. Arad, domnul Dr.ing.Martin Ioan. Studiul pedologic și
agrochimic care stă la baza întocmirii planului de fertilizare și a stabilirii măsurilor
agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de
pajiști permanente pentru UAT comuna Socodor a fost realizat de către Oficiul de Studii
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Pedologice și Agrochimice Arad, grup de lucru alcătuit din specialiști O.S.P.A. Arad, ing.
Ardeuan George, ing. Miclăuș Dan, ing. Bești Bogdan și colaborator Gârbovan Florea.
Amenajamentul pastoral reprezintă actul administrativ prin care se gestionează pajiștile
de pe raza UAT Socodor cu destinație pentru pășunat sau producere de furaje și se aplică
pentru o perioadă de 10 ani. Punerea în aplicare a prevederilor amenajamentului pastoral se
va face prin compartimentul agricol, compartiment care va distribui extrase din amenajament
pastoral tuturor proprietarilor și/sau utilizatorilor de pajiști, extrase ce vor cuprinde cel puțin
suprafața, capacitatea de pășunat, perioada de pășunat, lucrările de întreținere a pajiștii și
perioadele de execuție a acestora, precum și în cazul pajiștilor aflate în zone eligibile pentru
agromediu și climă, măsurile de management din amenajamentul pastoral elaborate conform
cerințelor specifice ale măsurii 10 - agromediu și climă a PNDR 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.
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 11
voturi ”pentru”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în
funcție, fiind astfel adoptată:
HOTĂRÂREA nr.29 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru comuna
Socodor.
Punctul 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019.
Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate
înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.865/22.03.2019 întocmit de doamna Tîlmaciu
Nela Daniela, inspector de specialitate în cadrul compartimentului financiar contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Socodor.
Sunt prezentate veniturile bugetului local ( estimările primite prin adresa ARG_STZ_
1801/19.03.2019 emisă de A.J.F.P. Arad cu privire la estimarea impozitului pe venit și
estimarea veniturilor proprii din impozite și taxe), sumele alocate pentru echilibrarea veniturilor
proprii (adresa C.J.Arad nr.6054/22.03.2019 prin care se comunică sumele defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform H.C.J. nr. 74/22.03.2019),
sumele alocate pentru cofinanțarea proiectelor derulate de comuna Socodor în anul
2019(adresa C.J.Arad nr.6039/22.03.2019 prin care se comunică sumele corespunzătoare
cotei de 7,5% din impozitul pe venit, sume alocate pentru susținerea proiectelor conform
H.C.J.nr. 75/ 22 martie 2019) și sumele repartizate comunei Socodor pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, aprobate prin Legea nr.50/2019 privind
bugetul de stat pentru anul 2019. La partea de cheltuileli sunt prezentate detaliat fiecare
cheltuială înscrisă în bugetul local, în cadrul fiecărui capitol bugetar și pe fiecare linie bugetară
în parte.
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Bugetul local al Comunei Socodor pe anul 2019, are venituri totale și cheltuieli totale în
suma de 39.707,00 mii lei, suma care include și excedentul din anul 2018, din care la
secțiunea de funcționare este prevăzută suma de 3.649,00 mii lei(9,19% din total buget) și la
secțiunea de dezvoltare suma de 36.058,00 mii lei (90,81% din total buget).
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 11
voturi ”pentru”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în
funcție, fiind astfel adoptată:
HOTĂRÂREA nr.30 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019.
Punctul 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru anul 2019 al Serviciului ApăCanal Socodor.
Se dă cuvântul doamnei Tîlmaciu Nela Daniela. Se prezintă raportul de specialitate
înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.867/22.03.2019 întocmit de doamna Tîlmaciu
Nela Daniela, inspector de specialitate în cadrul compartimentului financiar contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Socodor. Sunt prezentate veniturile estimate din serviciile prestate
de Serviciul Apă-Canal Socodor, respectiv furnizare apă și canalizare menajeră care sunt în
valoare totală de 292 mii lei. Cheltuielile prevăzute pentru anul 2019 sunt în sumă de 292 mii
lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 136 mii lei și cheltuieli cu bunurile și serviciile în
sumă de 156 mii lei.
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 11
voturi ”pentru”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în
funcție, fiind astfel adoptată:
HOTĂRÂREA nr.31 privind aprobarea bugetului pentru anul 2019 al Serviciului ApăCanal Socodor.
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Punctul 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic
care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de
muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru trimestrul I al anului 2019.
Se dă cuvântul doamnei Tîlmaciu Nela Daniela. Se prezintă raportul de specialitate
înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.869/22.03.2019, întocmit de doamna Tîlmaciu
Nela Daniela, inspector de specialitate în cadrul compartimentului financiar contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Socodor. Se prezintă tabelul nominal cu persoanele care au
solicitat decontarea navetei precum și cuantumul sumelor alocate pentru trimestrul I 2019 în
vederea decontării navetei: Brândușe Flavius Andrei cu suma solicitată de 524 lei, Jurcă
Marius Paul cu suma solicitată de 162 lei, Hașaș Adelina cu suma solicitată de 333 lei,
Morariu Ioan Adrian cu suma solicitată de 254 lei, Guiu Adriana cu suma solicitată de 185 lei
și Jida Carmen Corina cu suma solicitată de 185 lei.
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 11
voturi ”pentru”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în
funcție, fiind astfel adoptată:
HOTĂRÂREA nr.32 privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic
care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la
locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru trimestrul I al
anului 2019.
Punctul 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție ”Construire școală cu clasele I-VIII, comuna Socodor, județul Arad”
finanțat prin PNDL II.
Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate
înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.871/22.03.2019 întocmit de domnul Crișan
Gheorghe secretar Comuna Socodor. Comuna Socodor are în implementare proiectul cu titlul
”Construire școală cu clasele I-VIII în comuna Socodor, județul Arad” finanțat din bugetul de
stat prin Programul Național de dezvoltare Locală (PNDL II) și din bugetul local al comunei
Socodor. Având în vedere prevederile art.71 alin.(1) și alin(2) din 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, coroborat cu
prevederile art.7 alin.(2) lit.b) din Instrucțiunea ANAP cu privire la ajustarea prețului
contractului de achiziție publică/ sectorială, la solicitarea SC Tredeco Holding SRL sa demarat
procedura de ajustare a prețului contractului de lucrări nr.26/03.08.2018 privind execuția la
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obiectivul ”Construire școală cu clasele I-VIII în comuna Socodor, județul Arad”. Limita
maximă până la care se poate ajusta prețul contractului pentru manopera aferentă este de
17,928 lei/oră ( 3000 lei salar minim în construcții/167,333 ore pe lună pentru un program
normal de lucru) și se aplică numai la manopera rest de executat la data de 01.01.2019.
Astfel, se exclude depășirea prețului de 17,928 lei/ oră, chiar și dacă după aplicarea
coeficientului înscris în Instrucțiunea nr.2/2018 a ANAP de 1,5789 ( 3.000 lei salar minim în
construcții/1.900 lei salar minim pe economie la data de 31.12.2018), rezultă un preț mai
mare/oră decât 17,928 lei/oră. La ajustarea prețului contractului se au în vedere inclusiv
prevederile art.77 lit.a) și b) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare, respectiv nu se pot angaja, ordonanța și efectua plăți peste limitele
maxime ale sumelor aprobate la partea de cheltuieli în bugetul pentru anul 2019.
Suma cu care se va ajusta contractul este de 555.638,45 lei la care se adaugă TVA în
sumă de 105.571,31 lei. Prețul total al contractului va fi de 8.057.060,95 lei la care se adaugă
TVA în sumă de 1.530.841,58 lei, rezultând un total de plată de 9.587.902,53 lei și se suportă
de la bugetul de stat și de la 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.
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 11
voturi ”pentru”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în
funcție, fiind astfel adoptată:
HOTĂRÂREA nr.33 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție ”Construire școală cu clasele I-VIII în comuna Socodor,
județul Arad” finanțat prin PNDL II.
Punctul 8
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție ”Modernizare străzi în comuna Socodor, județul Arad” finanțat prin
PNDR 2014-2020.
Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate
înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.873/22.03.2019 întocmit de domnul Crișan
Gheorghe secretar Comuna Socodor. Comuna Socodor are în implementare proiectul cu
titlul ”Modernizare străzi în comuna Socodor, județul Arad” finanțat din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ,
submăsura 7.2 Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. În
vederea execuției lucrărilor s-a încheiat cu SC Dumexim SRL contractul de lucrări nr. 248 din
23 februarie 2018, lucrări ce au fost începute în luna aprilie 2018 și sistate la începutul lunii
decembrie, urmând a fi reluate după perioada de iarnă. La solicitarea SC Dumexim SRL sa
demarat procedura de ajustare a prețului contractului de lucrări nr.248/23.02.2018 privind
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execuția la obiectivul ” Modernizare străzi în comuna Socodor, județul Arad”. Limita maximă
până la care se poate ajusta prețul contractului pentru manopera aferentă este de 17,928
lei/oră ( 3000 lei salar minim în construcții/167,333 ore pe lună pentru un program normal de
lucru) și se aplică numai la manopera rest de executat la data de 31.12.2018. La ajustarea
prețului contractului se au în vedere inclusiv prevederile art.77 lit.a) și b) din Legea 273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nu se pot
angaja, ordonanța și efectua plăți peste limitele maxime ale sumelor aprobate la partea
de cheltuieli în bugetul pentru anul 2019.
Suma cu care se va ajusta contractul este de 378.794,29 lei la care se adaugă TVA în
sumă de 71.970,92 lei. Prețul total al contractului va fi de 5.889.642,56 lei la care se adaugă
TVA în sumă de 1.119.032,09 lei, rezultând un total de plată de 7.008.674,65 lei.Suma de
450.765,21 lei cu care se ajustează contractul de lucrări se suportă integral 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.
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 11
voturi ”pentru”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în
funcție, fiind astfel adoptată:
HOTĂRÂREA nr.34 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție ”Modernizare străzi în comuna Socodor, județul Arad”
finanțat prin PNDR 2014-2020.
Punctul 9
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție ”Amenajare infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor,
județul Arad” finanțat prin PNDR 2014-2020.
Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate
înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.876/22.03.2019 întocmit de domnul Crișan
Gheorghe secretar Comuna Socodor. Comuna Socodor are în implementare proiectul cu
titlul ”Amenajare infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad” finanțat din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală 2014-2020 , submăsura 4.3 A - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau
adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces AGRICOLĂ.În vederea
execuției lucrărilor s-a încheiat cu SC Dumexim SRL contractul de lucrări nr. 305 din 28
septembrie 2018, lucrări care nu au fost începute până la această dată. La solicitarea SC
Dumexim SRL sa demarat procedura de ajustare a prețului contractului de lucrări
nr.305/28.09.2018 privind execuția la obiectivul ” Amenajare infrastructură drumuri agricole în
comuna Socodor, județul Arad”. Limita maximă până la care se poate ajusta prețul contractului
pentru manopera aferentă este de 17,928 lei/oră (3000 lei salar minim în construcții/ 167,333
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ore pe lună pentru un program normal de lucru) și se aplică numai la manopera rest de
executat la data de 31.12.2018. La ajustarea prețului contractului se au în vedere inclusiv
prevederile art.77 lit.a) și b) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare, respectiv nu se pot angaja, ordonanța și efectua plăți peste
limitele maxime ale sumelor aprobate la partea de cheltuieli în bugetul pentru anul 2019.
Suma cu care se va ajusta contractul este de 158.709,19 lei la care se adaugă TVA în
sumă de 30.154,75 lei. Prețul total al contractului va fi de 2.493.049,56 lei la care se adaugă
TVA în sumă de 473.679,42 lei, rezultând un total de plată de 2.966.728,98 lei. Pentru suma
de 188.863,94 lei cu care se ajustează contractul de lucrări se vor face demersurile necesare
la AFIR în vederea suportării acesteia din bugetul proiectului.
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 11
voturi ”pentru”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în
funcție, fiind astfel adoptată:
HOTĂRÂREA nr.35 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție ”Amenajare infrastructură drumuri agricole în comuna
Socodor, județul Arad” finanțat prin PNDR 2014-2020.
Punctul 10
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție ” Construire grădiniță cu program normal, comuna Socodor, județul
Arad” finanțat prin PNDR 2014-2020.
Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate
înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.878/22.03.2019 întocmit de domnul Crișan
Gheorghe secretar Comuna Socodor. Comuna Socodor are în implementare proiectul cu
titlul ”Construire grădiniță cu program normal, comuna Socodor, județul Arad” finanțat din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală 2014-2020 , Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de
bază la scară mică, Educațional.
În vederea execuției lucrărilor s-a încheiat cu SC DRAST COMPANY SRL contractul de
lucrări nr. 57 din 05 iulie 2018, lucrări care au fost începute la data de 20 august 2018. La
solicitarea SC DRAST COMPANY SRL sa demarat procedura de ajustare a prețului
contractului de lucrări nr.57/05.07.2018 privind execuția la obiectivul ” Construire grădiniță cu
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program normal, comuna Socodor, județul Arad”. Limita maximă până la care se poate ajusta
prețul contractului pentru manopera aferentă este de 17,928 lei/oră ( 3000 lei salar minim în
construcții/167,333 ore pe lună pentru un program normal de lucru) și se aplică numai la
manopera rest de executat la data de 31.12.2018. La ajustarea prețului contractului se au în
vedere inclusiv prevederile art.77 lit.a) și b) din Legea 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nu se pot angaja, ordonanța și
efectua plăți peste limitele maxime ale sumelor aprobate la partea de cheltuieli în
bugetul pentru anul 2019. Suma cu care se va ajusta contractul este de 96.140,35 lei la care
se adaugă TVA în sumă de 18.266,67 lei. Prețul total al contractului va fi de 1.505.898,70 lei
la care se adaugă TVA în sumă de 286.120,75 lei, rezultând un total de plată de 1.792.019,45
lei. Pentru suma de 114.407,02 lei cu care se ajustează contractul de lucrări se vor face
demersurile necesare la AFIR în vederea suportării acesteia din bugetul proiectului prin
încheierea unui act adițional la contractul de finanțare.
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 11
voturi ”pentru”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în
funcție, fiind astfel adoptată:
HOTĂRÂREA nr.36 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție ”Construire grădiniță cu program normal, comuna Socodor,
județul Arad” finanțat prin PNDR 2014-2020.
Punctul 11
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție ” Renovare și dotare cămin cultural din comuna Socodor, județul
Arad” finanțat prin PNDR 2014-2020.
Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate
înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.878/22.03.2019 întocmit de domnul Crișan
Gheorghe secretar Comuna Socodor. Comuna Socodor are în implementare proiectul cu
titlul ” Renovare și dotare cămin cultural din comuna Socodor, județul Arad” finanțat din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală
2014-2020 , Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
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În vederea execuției lucrărilor s-a încheiat cu SC HAVITAS SRL contractul de lucrări nr.
17 din 20 aprilie 2018, lucrări care au fost începute la data de 20 aprilie 2018. La solicitarea
SC HAVITAS SRL sa demarat procedura de ajustare a prețului contractului de lucrări
nr.17/20.04.2018 privind execuția la obiectivul ”Renovare și dotare cămin cultural din comuna
Socodor, județul Arad”. Limita maximă până la care se poate ajusta prețul contractului pentru
manopera aferentă este de 17,928 lei/oră ( 3000 lei salar minim în construcții/167,333 ore pe
lună pentru un program normal de lucru) și se aplică numai la manopera rest de executat la
data de 31.12.2018. La ajustarea prețului contractului se au în vedere inclusiv prevederile
art.77 lit.a) și b) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv nu se pot angaja, ordonanța și efectua plăți peste
limitele maxime ale sumelor aprobate la partea de cheltuieli în bugetul pentru anul 2019.
Suma cu care se va ajusta contractul este de 44.255,57 lei la care se adaugă TVA în sumă
de 8.408,56 lei. Prețul total al contractului va fi de 387.301,79 lei la care se adaugă TVA în
sumă de 73.587,34 lei, rezultând un total de plată de 460.889,12 lei. Pentru suma de
52.664,13 lei cu care se ajustează contractul de lucrări se vor face demersurile necesare la
AFIR în vederea suportării acesteia din bugetul proiectului prin încheierea unui act
adițional la contractul de finanțare.
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 11
voturi ”pentru”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în
funcție, fiind astfel adoptată:
HOTĂRÂREA nr.37 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție ”Renovare și dotare cămin cultural din comuna Socodor,
județul Arad” finanțat prin PNDR 2014-2020.
Punctul 12
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție ” Amenajare zonă de agrement și navomodelism în comuna Socodor,
județul Arad” finanțat prin PNDR 2014-2020.
Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate
înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.881/22.03.2019 întocmit de domnul Crișan
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Gheorghe secretar Comuna Socodor. Comuna Socodor are în implementare proiectul cu
titlul ” Amenajare zonă de agrement și navomodelism în comuna Socodor, județul Arad”
finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de
Dezvoltare Rurală 2014-2020 , Măsura 6.3. (6B) ‐ Dezvoltarea satelor.
În vederea execuției lucrărilor si în urma evaluării ofertelor depuse în acest sens,
urmează să fie încheiat contractul de execuție lucrări cu SC HAVITAS SRL, după verificarea
documentației la CRFIR 5 Vest. La solicitarea SC HAVITAS SRL sa demarat procedura de
ajustare a prețului ofertei care stă la baza contractului de lucrări privind execuția la obiectivul ”
Amenajare zonă de agrement și navomodelism în comuna Socodor, județul Arad”. Limita
maximă până la care se poate ajusta prețul contractului pentru manopera aferentă este de
17,928 lei/oră ( 3000 lei salar minim în construcții/167,333 ore pe lună pentru un program
normal de lucru) și se aplică numai la manopera rest de executat la data de 31.12.2018. La
ajustarea prețului contractului se au în vedere inclusiv prevederile art.77 lit.a) și b) din Legea
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv
nu se pot angaja, ordonanța și efectua plăți peste limitele maxime ale sumelor aprobate
la partea de cheltuieli în bugetul pentru anul 2019. Suma cu care se va ajusta oferta este
de 25.657,42 lei la care se adaugă TVA în sumă de 4.874,91 lei. Prețul total al contractului
va fi de 412.068,50 lei la care se adaugă TVA în sumă de 78.293,02 lei, rezultând un total de
plată de 490.361,52 lei.Suma de 30.532,33 lei cu care se ajustează contractul de lucrări se
vor suporta în totalitate 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.
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 11
voturi ”pentru”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în
funcție, fiind astfel adoptată:
HOTĂRÂREA nr.38 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție ” Amenajare zonă de agrement și navomodelism în comuna
Socodor, județul Arad” finanțat prin PNDR 2014-2020.
Punctul 13
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție”Amenajare trotuare în comuna Socodor, județul Arad” finanțat
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prin bugetul local al comunei Socodor, investiție multianuală anii 2018-2019.
Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate
înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.883/22.03.2019 întocmit de domnul Crișan
Gheorghe, secretar Comuna Socodor. Contractul de lucrări a fost încheiat la 20 septembrie
2018 iar lucrările au fost demarate după emiterea ordinului de începere, respectiv data de 16
octombrie 2018.Finanțarea este asigurată integral din bugetul local.
În vederea execuției lucrărilor sa încheiat contractul de execuție lucrări cu SC BRIALY
TRUST SRL, iar la solicitarea executantului lucrărilor sa demarat procedura de ajustare a
prețului ofertei care stă la baza contractului de lucrări privind execuția la obiectivul ”
Amenajare trotuare în comuna Socodor, județul Arad”. Limita maximă până la care se poate
ajusta prețul contractului pentru manopera aferentă este de 17,928 lei/oră

( 3000 lei salar

minim în construcții/167,333 ore pe lună pentru un program normal de lucru) și se aplică
numai la manopera rest de executat la data de 31.12.2018. La ajustarea prețului contractului
se au în vedere inclusiv prevederile art.77 lit.a) și b) din Legea 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nu se pot angaja,
ordonanța și efectua plăți peste limitele maxime ale sumelor aprobate la partea de
cheltuieli în bugetul pentru anul 2019. Suma cu care se va ajusta contractul de lucrări este
de 175.702,78 lei la care se adaugă TVA în sumă de 33.383,53 lei. Prețul total al contractului
va fi de 1.307.386,02 lei la care se adaugă TVA în sumă de 248.403,35 lei, rezultând un total
de plată de 1.555.789,37 lei.Suma de 209.086,31 lei cu care se ajustează contractul de
lucrări se vor suporta în totalitate 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.
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 11
voturi ”pentru”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în
funcție, fiind astfel adoptată:
HOTĂRÂREA nr.39 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiție ” Amenajare trotuare în comuna Socodor, județul Arad”.
Punctul 14
Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării S.C. PARC INDUSTRIAL SOCODOR
S.R.L.
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Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate
înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.885/22.03.2019 întocmit de domnul Crișan
Gheorghe, secretar Comuna Socodor. Unul din principalele obiective pe care îl are comuna
Socodor este atragerea de investiții noi generatoare de noi locuri de muncă. Pentru realizarea
investițiilor, vor fi puse la dispoziția persoanelor interesate mai multe suprafețe de teren, care
pot fi concesionate pe perioade de timp de până la 49 ani. Astfel, după înființarea SC Parc
Industrial Socodor SRL se va disponibiliza o suprafată de 6 ha teren intravilan, aflat în
apropierea DN79A și a căii ferate Nădab-Grăniceri, care beneficiază de energie electrică,
rețea de apă și canalizare menajeră. În viitorul apropiat (maxim 6 luni) va fi diponibilă și
rețeaua de gaze naturale.Pentru această suprafață de teren se va demara procedura de
obținere a titlului de parc industrial, conform prevederilor Legii nr. 186/2013 privind constituirea
şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare.Pentru
desfășurarea de activități economice mai este disponibilă și o suprafață de 15 ha teren, aflată
în domeniul privat al comunei Socodor, amplasată lângă stația de sortare a deșeurilor și
limitrofă cu DN79A .
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 11
voturi ”pentru”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în
funcție, fiind astfel adoptată:
HOTĂRÂREA nr.40 privind aprobarea înființării SC PARC INDUSTRIAL SOCODOR SRL.
Punctul 15
Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual și a regulamentului privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului local Socodor alocate
pentru activităţi nonprofit.
Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate
înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.887/22.03.2019 întocmit de domnul Crișan
Gheorghe, secretar Comuna Socodor. Se prezintă Programul pentru anul 2019 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului local Socodor alocate
pentru activităţi nonprofit de interes local, respectiv suma de 120.000 lei pentru activități
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sportive, suma de 30.000 lei pentru asisteță socială și suma de 100.000 lei pentru susținerea
cultelor religioase. Suma totală alocată din bugetul anului 2019 pentru susținerea activităților
nonprofit este de 250.000 lei. Se prezintă în detaliu Regulamentul privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului local Socodor alocate pentru activităţi
nonprofit de interes local pe anul 2019.
Se prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest sens de către domnul primar Jura
Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator.
Se prezintă raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizează favorabil proiectul de
hotărâre de către domnul Unc Dimitrie, președintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizează favorabil proiectul de hotărâre de către doamna Crișan Ramona,
președintele comisiei și raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizează favorabil proiectul
de hotărâre de către domnul Mureșan Adrian Marius, președintele comisiei.
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 11
voturi ”pentru”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în
funcție, fiind astfel adoptată:
HOTĂRÂREA nr.41 privind aprobarea programului anual și a regulamentului privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului local Socodor
alocate pentru activităţi nonprofit.
Punctul 16
Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii pentru cheltuielile de protocol
pentru Comuna Socodor.
Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate
înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.890/22.03.2019 întocmit de doamna Tîlmaciu
Nela Daniela, inspector de specialitate în cadrul compartimentului financiar-contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Socodor. Sunt prezentate nivelurile maximale până la care pot fi
angajate cheltuieli de protocol la nivelul Primăriei Socodor așa cum rezultă din prevederile
OG.nr.80/2001 privind stabilirea unor nomative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei
publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Se prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest sens de către domnul primar Jura
Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator.
Se prezintă raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizează favorabil proiectul de
hotărâre de către domnul Unc Dimitrie, președintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizează favorabil proiectul de hotărâre de către doamna Crișan Ramona,
președintele comisiei și raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizează favorabil proiectul
de hotărâre de către domnul Mureșan Adrian Marius, președintele comisiei.
Domnul preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte observaţii sau propuneri pentru
proiectul de hotărâre.
Nu mai sunt alte propuneri.
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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.42 privind aprobarea normativelor proprii pentru cheltuielile de
protocol pentru Comuna Socodor.
Diverse.
Domnul preşedinte întreabă consilierii dacă, pe lângă punctele discutate doresc să
prezinte alte probleme legate de comuna Socodor.
Domnul primar informează membrii consiliului despre stadiul de implementare a
proiectelor cu finanțare nerambursabilă derulate de comuna Socodor și despre stadiul
depunerii cererilor la APIA pentru campania anului 2019.
Nemaifiind alte probleme, preşedintele de şedintă, domnul Hanza Remus Ovidiu
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local Socodor și le mulțumește tuturor
pentru participarea la ședință.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ
CONSILIER
HANZA REMUS OVIDIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
CRIŞAN GHEORGHE
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