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  Număr de înregistrare: 1198 din 25 aprilie 2019 

   

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi  25 aprilie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr. 53 din data de 

19 aprilie 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 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. 43 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 29 martie 2019; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2020; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31 martie 2019; 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

de investiție ”Reabilitare Drum Comunal DC 118 în comuna Socodor, Km 0+000- Km 

2+100”;  

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

de investiție ”Modernizare străzi secundare în comuna Socodor, județul Arad”; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  ai obiectivului 

de investiție ”Amenajare spații domeniul public (spații de recreere, alei și platforme) în 

comuna Socodor, județul Arad”; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului cu titlul 

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

geotermală în comuna Socodor, județul Arad”; 

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

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

energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad”; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Unității de Implementare a 

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

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

10. 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.44 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 indexării cu rata inflației a impozitelor și taxelor 

locale pentru anul 2020, ținându-se cont că primul punct a fost aprobat prin adoptarea 

Hotărârii nr.43/2019. 

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

specialitate înregistrat cu nr.1134/19.04.2019 întocmit de către domnul Pășcuțiu Gheorghe 

Florin, inspector de specialitate în cadrul compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe 

din cadrul Primăriei Socodor. Se prezintă nivelul impozitelor și taxelor locale indexate, cu 

aplicabilitate de la 01.01.2020, comparativ cu nivelul impozitelor și taxelor locale din anul 

2018. Rata medie a inflației în ultimele 12 luni (ianuarie 2018-decembrie 2018) față de 

precedentele 12 luni ( ianuarie 2017-decembrie 2017), calculată pe baza IPC (Indicelui 

prețurilor de consum), este de 4,6%. 

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 
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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.45 privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2020. 

Punctul 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31 martie 2019. 

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

referatul de specialitate înregistrat cu nr.1136/19.04.2019 întocmit de către doamna Tîlmaciu 

Nela Daniela, inspector de specialitate în cadrul compartimentului financiar contabil, impozite 

și taxe din cadrul Primăriei Socodor. Se prezintă detaliat veniturile încasate și plățile 

efectuate în perioada 01.01.2019 - 31.03.2019, pe secțiuni de funcționare, respectiv 

secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform execuției întocmite de către 

Trezoreria Chișineu Criș. Se prezintă veniturile încasate și plățile efectuate în perioada 

01.01.2019-31.03.2019  aferente  bugetului creditelor interne precum și execuția pentru 

trimestrul I  anul 2019  a Serviciului Apă-Canal Socodor. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

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

hotărâre de către domnul Unc Dimitrie, președintele comisiei, raportul comisiei de 

specialitate nr.2, care avizează favorabil proiectul de hotărâre de către doamna Crișan 

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

favorabil proiectul de hotărâre de către domnul Mureșan Adrian Marius, președintele 

comisiei. 

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.46 privind aprobarea execuției bugetare la 31 martie 2019. 

Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiție ”Reabilitare Drum Comunal DC 118 în comuna Socodor, Km 0+000- Km 2+100”. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1138/19.04.2019 întocmit de doamna 

Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate în cadrul compartimentului financiar 

contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Socodor și domnul Heinzl Carol Marcel referent 

în cadrul compartimentului de urbanism din Primaria Socodor.Valoarea totală înscrisă în 
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devizul general este de 612.633,90 lei inclusiv TVA, din care C+M  este de 507.446,27 lei. 

Lucrările de modernizare sunt propuse pe sectorul din drumul comunal DC 118 care are 

începutul la intersecția cu drumul național DN 79A și finalul la ieșirea din localitatea Socodor 

la km 2+103. Drumul comunal este situat pe teritoriul comunei Socodor, în intravilanul 

localității Socodor. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

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

hotărâre de către domnul Unc Dimitrie, președintele comisiei, raportul comisiei de 

specialitate nr.2, care avizează favorabil proiectul de hotărâre de către doamna Crișan 

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

favorabil proiectul de hotărâre de către domnul Mureșan Adrian Marius, președintele 

comisiei. 

Domnul preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte observaţii sau propuneri 

pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

          Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

Preşedintele de  şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre care se aprobă  cu 

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

în funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr.47 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

de investiție ”Reabilitare Drum Comunal DC 118 în comuna Socodor, Km 0+000 - Km 

2+100”. 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiție ”Modernizare străzi secundare în comuna Socodor, județul Arad”. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1140/19.04.2019 întocmit de doamna 

Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate în cadrul compartimentului financiar 

contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Socodor și domnul Heinzl Carol Marcel referent 

în cadrul compartimentului de urbanism din Primaria Socodor.Valoarea totală înscrisă în 

devizul general este de 610.588,79 lei inclusiv TVA, din care C+M este de 519.583,52 lei. 

Prin proiect se propune modernizarea unui număr de 4 străzi și două tronsoane de străzi, în 

lungime totală de 858 m, respectiv, tronson I strada nr. 32 cu L = 132,00 m, tronson II strada 

nr. 32 cu L = 158,00 m, strada nr.49 cu L = 310,00 m, strada nr.50 cu L = 61,00 m, strada nr. 

41 cu L = 135,00 m și strada nr. 36 cu L = 62,00 m. Se va moderniza partea carosabilă, 

trotuarele și se vor reface sanțurile pentru scurgerea apelor pluviale. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

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

hotărâre de către domnul Unc Dimitrie, președintele comisiei, raportul comisiei de 

specialitate nr.2, care avizează favorabil proiectul de hotărâre de către doamna Crișan 

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

favorabil proiectul de hotărâre de către domnul Mureșan Adrian Marius, președintele 

comisiei. 
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Domnul preşedinte 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.48 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

de investiție ”Modernizare străzi secundare în comuna Socodor, județul Arad”. 

Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  ai obiectivului 

de investiție ”Amenajare spații domeniul public (spații de recreere, alei și platforme) în 

comuna Socodor, județul Arad”. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1140/19.04.2019 întocmit de doamna 

Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate în cadrul compartimentului financiar 

contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Socodor și domnul Heinzl Carol Marcel referent 

în cadrul compartimentului de urbanism din Primaria Socodor.Valoarea totală înscrisă în 

devizul general este de 613.130,92 lei inclusiv TVA, din care C+M este de 487.164,57 lei. 

Prin proiect se propune a fi amenajate alei pietonale, rigole de platformă, rigole carosabile și 

șanțuri din beton, extindere parcare în cimitir și spații de recreere (zone verzi și locuri de 

joacă), obiective amplasate în localitatea Socodor.  

Suprafața totală cu pavaj a aleilor pietonale amenajate este de 1543 m2 din care 1446 

m2 pavaj nou și 97 m2 pavaj recuperat. Parcarea de la cimitir va avea supafața pavată de 

1040 m2, fiind realizată în întregime cu pavaj recuperat. Spațiile verzi se vor amenaja  cu 

gazon însămânţat și plantare de arbori ornamentali cu balot (16 bucăți). În central localității 

este prevăzut a se executa iluminat ornamental cu spoturi  led pavaj de 12 W, fiind 

prevăzută amplasarea a 18 spoturi. Spațiul de recreere  va fi dotat cu ansamblu de joacă 

pentru copii compus din: tobogan 1 bucată, leagăn 1 bucată, balansoar 1 bucată, carusel 1 

bucată și mobilier alcătuit din: bănci exterior 4 bucăți și coșuri de gunoi 2 bucăți.  

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.49 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  
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de investiție ”Amenajare spații domeniul public (spații de recreere, alei și platforme) în 

comuna Socodor, județul Arad”. 

Punctul 7 

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

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

geotermală în comuna Socodor, județul Arad”. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1161/19.04.2019  întocmit de domnul Crișan 

Gheorghe secretar Comuna  Socodor. Comuna Socodor urmează să depună în perioada 

imediat următoare proiectul cu titlul ” Realizarea sistemului de producție și distribuție a 

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

vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura 

Mare (POIM) și având în vedere prevederile prevederile ghidului de finanțare al  Programului   

Operațional Infrastructura Mare 2014-2020,  Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi 

eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, 

Obiectivul specific 6.1-Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin 

exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producție s-a procedat la întocmirea studiului de 

fezabilitate care este parte integrantă din cererea de finanțare.Se prezintă conținutul 

Studiului de Fezabilitate al proiectului cu titlul ”Realizarea sistemului de producție și 

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

Arad”. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

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

hotărâre de către domnul Unc Dimitrie, președintele comisiei, raportul comisiei de 

specialitate nr.2, care avizează favorabil proiectul de hotărâre de către doamna Crișan 

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

favorabil proiectul de hotărâre de către domnul Mureșan Adrian Marius, președintele 

comisiei. 

Domnul preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte observaţii sau propuneri 

pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

          Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

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.50 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului cu titlul 

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

energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad”. 

Punctul 8 

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

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

geotermală în comuna Socodor, județul Arad”. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1163/19.04.2019  întocmit de domnul Crișan 

Gheorghe secretar Comuna  Socodor.  Se prezintă în detaliu devizul general al proiectului, 
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pe fiecare capitol și linie bugetară în parte, document întocmit la faza de proiectare ”Studiu 

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

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

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

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

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

prevederile ghidului de finanțare al  Programului   Operațional Infrastructura Mare 2014-

2020,  Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea 

susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1-Creşterea 

producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, 

geotermal), producție. 

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

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

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

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

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

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

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

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Comunei 

Socodor și/sau alte surse atrase. Orice  cheltuieli neeligibile care vor apare pe parcursul 

implementării proiectului, precum și cheltuielile cu menținerea investiției pentru o perioadă 

de minim 5 ani de la finalizarea proiectului vor fi suportate în totalitate din surse financiare 

alocate de la bugetul local și/sau din alte surse atrase de către comuna Socodor. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

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

hotărâre de către domnul Unc Dimitrie, președintele comisiei, raportul comisiei de 

specialitate nr.2, care avizează favorabil proiectul de hotărâre de către doamna Crișan 

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

favorabil proiectul de hotărâre de către domnul Mureșan Adrian Marius, președintele 

comisiei. 

Domnul preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte observaţii sau propuneri 

pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

          Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

Preşedintele de  şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre care se aprobă  cu 

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

în funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr.51 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu 

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

energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad”. 

Punctul 9 

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Unității de Implementare a 

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

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



8 

 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1165/19.04.2019  întocmit de domnul Crișan 

Gheorghe secretar Comuna  Socodor. Se prezintă propunerea membrilor echipei de 

implementare al proiectului cu titlul ”Realizarea sistemului de producție și distribuție a 

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

următoarea componență: Jura Ioan Dimitrie – primar, manager de proiect (responsabil de 

proiect), Crișan Gheorghe– asistent manager, Tîlmaciu Nela-Daniela – responsabil financiar, 

Stuparu Ana Andreea –responsabil achiziții publice și Pășcuțiu Gheorghe Florin –

responsabil tehnic.Hotărârea cu privire la membri echipei de implementare va fi anexată la 

cererea de finanțare, cerere care va fi depusă în vederea obținerii finanțării nerambursabile. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

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

hotărâre de către domnul Unc Dimitrie, președintele comisiei, raportul comisiei de 

specialitate nr.2, care avizează favorabil proiectul de hotărâre de către doamna Crișan 

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

favorabil proiectul de hotărâre de către domnul Mureșan Adrian Marius, președintele 

comisiei. 

Domnul preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte observaţii sau propuneri 

pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

          Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

Preşedintele de  şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre care se aprobă  cu 

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

în funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr.52 privind aprobarea constituirii Unității de Implementare a 

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

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

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 activitatea desfășurată de către 

”Asociația Trei Păstori” Socodor, despre cuantumul subvențiilor aferente anului 2018 primite 

până la acestă dată, 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                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                       CONSILIER                                                              SECRETAR 

              HANZA REMUS OVIDIU                                           CRIŞAN GHEORGHE  

 


