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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 31 mai 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Comunei Socodor, judeţul Arad.
Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului nr.69 din data de
23 mai 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. 53 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 25.04.2019;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de
organizare și funcționare al SPCLEP Socodor;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
al aparatului Primarului comunei Socodor;
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării actului constitutiv al
SC Parc Industrial Socodor SRL;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local în luna mai 2019;
6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3
luni;
7. 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.54 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 modificării și completării Regulamentului de
organizare și funcționare al SPCLEP Socodor, ținându-se cont că primul punct a fost aprobat
prin adoptarea Hotărârii nr.53/2019.
Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta referatul de
specialitate înregistrat cu nr.1461/24.05.2019, referat întocmit de către domnul Crișan
Gheorghe, secretarul în cadrul Primăriei Socodor. Se prezintă adresa întocmită de către
doamna Miron Simona, șeful Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor
Socodor, înregistrată cu nr.7270/23.05.2019,
prin care se solicită completarea
Regulamentului, prin introducerea extraselor multilingve și a formularului european E401.
Se prezintă Regulamentul de Organizare și Funcționare(R.O.F.) al SPCLEP Socodor,
actualizat.
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.55 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de
organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidența
Persoanelor Socodor.
Punctul 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
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aparatului Primarului comunei Socodor.
Se dă cuvântul domnului secretar Crișan Gheorghe. Se prezintă de către acesta
referatul de specialitate înregistrat cu nr.1463/24.0.2019 întocmit de către domnul Crișan
Gheorghe, secretar în cadrul Primăriei Socodor. Se prezintă Regulamentul de organizare și
funcționare (R.O.F.) al aparatului Primarului comunei Socodor, actualizat, care cuprinde
activitatea tuturor compartimentelelor din 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 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.56 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
al aparatului Primarului comunei Socodor.
Punctul 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării actului constitutiv al SC
Parc Industrial Socodor SRL.
Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate
înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1465/24.05.2019 întocmit de domnul Crișan
Gheorghe, secretar în cadrul Primăriei Socodor.Principalele completări ale actului constitutiv
constau în numirea celor trei persoane cu rol de administrator, respectiv, doamna Tîlmaciu
Nela Daniela și domnii Nan Ioan și Darazs Tibor. Perioada mandatului pentru
administratorii desemnați este de 4 ani de la data înregistrării socității la Registrul
Comerțului. Se prezintă actul constitutiv al SC Parc Industrial Socodor SRL și obiectivele pe
care le are socitatea comercială, respectiv administrarea terenurilor puse la dispoziție de
consiliul local în vederea înființării și dezvoltării de activități comerciale pe raza
administrativă a comunei Socodor de către operatori economici autohtoni și străini, fapt care
generează crearea de noi locuri de muncă și resurse financiare suplimentare 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.
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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.57 privind aprobarea modificării și completării actului constitutiv al
SC Parc Industrial Socodor SRL.
Punctul 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local în luna mai 2019.
Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate
înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1468/24.05.2019 întocmit de doamna
Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate în cadrul compartimentului financiar
contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Socodor.Se prezintă în detaliu toate
modificările la partea de venituri și la partea de cheltuieli. Sunt suplimentate sumele alocate
la cap.6702 ”Cultură, Religie și Recreere”, subcapitolul ”Sport” unde sunt alocate
suplimentar sumele pentru asociații și fundații cu 35 mii lei, cap.7002 ”Locuințe, servicii și
dezvoltare”, subcapitol ”Alimentare cu apă” suma de 10 mii lei și la ”Salubritate”suma de 10
mii lei și la cap.8402 ”Transporturi” unde sunt alocate suplimentar 90 mii lei pentru
efectuarea de reparații la drumurile agricole, sume alocate în trimestrul II 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.58 privind aprobarea rectificării bugetului local în luna mai 2019.
Punctul 6
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3
luni.
Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate
înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1469/24.05.2019 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 Igna Ioan să
fie ales președinte de ședință pentru următoarele trei luni.
Domnul preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte observaţii sau propuneri
pentru proiectul de hotărâre.
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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.59 privind alegerea domnului Igna Ioan președinte de ședință pentru
următoarele 3 luni.
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.Cu privire la proiectul
”Amenajare infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad”, proiect
finanțat prin PNDR 2014-2020, datorită faptului că până la acestă data nu au fost începute
lucrările, se va proceda la începerea demersurilor de reziliere a contractului de lucrări.
Constructorul a formulat o solicitare de ajustare a prețului contractului pentru materiale,
solicitare fundamentată datorită creșterii prețului la principalele materiale utilizate în cadrul
lucrărilor și în baza prevederilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare și a Instrucțiunii ANAP nr.2/2018, cu modificările și completările
ulterioare. Rezilierea contractului se poate face și cu acordul ambelor părți în cazul în care
constructorul este deacord să suporte suma de 4.295,53 lei ce reprezintă penalitățile în
cunatum de 0,1% din valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit conform
prevederilor art.2(4) și 12(2) din contractual de finanțare nr.C 0430A000011550200003/
25.10.216, încheiat între comuna Socodor și AFIR, (4.411.533,36 (valoare tolală eligibilă ) 114.048,16 (suma solicitată la plată)=4.295.485,20* 0,1% = 4.295,53 lei), sumă care
urmează să fie achitată de către Comuna Socodor către AFIR odată cu solicitarea de
prelungire a contractului de finanțare cu 12 luni ( cf.prevederilor art.4 alin.4 din HG 226/2015,
cu modificările și completările ulterioare) și suma de 10.200 lei ce reprezintă plata pentru
comisionul de garantare al avansului (1.700.000 lei avans*0,05%*12 luni =10.200 lei), plată
care se va efectua către FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a
avansului.
După rezilierea contractului de lucrări se va organiza o nouă procedură de atribuire a
contractului de lucrări, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice,
cu modificările și completările ulterioare.
Cu privire la modul de colectare a deșeurilor de către SC Grup Salubritate Urbană
SA, vă informez că deșeurile nu au fost colectate de pe raza comunei Socodor de 7
săptămâni, respectiv din data de 15.04.2019, atunci când colectare sa efectuat parțial (nu au
fost colectate deșeurile din partea de nord-est a localității), iar colectarea selectivă nu sa
efectuat de la începutul anului. Față de situația creată vom proceda de urgență la înființarea
serviciului de salubrizare în subordinea consiliului local.
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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