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 Număr de înregistrare: 1769 din 28 iunie 2019 

   

PROCES VERBAL 

 

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

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.75 din data de 

19 iunie 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 Igna Ioan 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. 60 privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa anterioară, în 

unanimitate de voturi (11 consilieri). 
 În continuare  preşedintele de şedinţă, domnul Igna Ioan, prezintă consilierilor 

 

ORDINEA DE ZI 

după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței 

ordinare din data de 31.05.2019; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentelor culturale organizate în anul 

2019;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului 

didactic care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la 
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locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru trimestrul II al 

anului 2019; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorior tehnico-economici actualizați ai 

proiectului ”Amenajare infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad”; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorior tehnico-economici actualizați ai 

proiectului ”Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare 

menajeră în comuna Socodor, județul Arad”; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorior tehnico-economici actualizați ai 

proiectului ”Eco trans system - transport transfrontalier ecologic în zona Socodor-

Ketegyhaza”; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorior tehnico-economici actualizați ai 

proiectului ”Alimentare cu gaze naturale a comunei Socodor, județul Arad”. 

8. 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.61 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 evenimentelor culturale din anul 2019 și a  

organizării și desfășurării zilelor comunei Socodor 2019 ”Praznic de Pită Nouă” în perioada 

15-18 august 2019, ținându-se cont că primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii 

nr.60/2019. 

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

specialitate înregistrat cu nr.1649/19.06.2019, referat întocmit de către domnul Nan Ioan, 

directorul Căminului Cultural Socodor. Se prezintă lista principalelor manifestări cultural-

artistice, sportive, sociale şi educative care sunt propuse să se desfăşoare în comuna 

Socodor în anul 2019. Sunt prezentate câteva probleme organizatorice cu privire la  

evenimentul cultural-artistic și sportiv „Praznic de Pită Nouă”, prilejuită de Zilele comunei 

Socodor care se va organizeaza în perioada 15-18 august 2019. Evenimentul se va 

desfăşura în centrul comunei Socodor, în curtea Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor, 

la Căminul Cultural Socodor și la Baza Sportivă ”Vulturii” Socodor.Primarul comunei Socodor 

va asigura închiderea circulaţiei în zona desfăşurării evenimentului pe perioada desfășurării 

paradei portului popular, va lua măsuri de amenajare a scenei şi delimitarea zonelor de 

comercializare de produse şi servicii. Pentru finanţarea cheltuielilor ocazionate de 

organizarea evenimentului, se vor utiliza resursele băneşti legal constituite în bugetul 

comunei Socodor, provenind din alocații bugetare și sponsorizări. Bugetul total al 

evenimentului nu va depăşi suma de 130.000 lei, conform Hotărârii Consiliului Local nr.30 

din 29 martie 2019. Bugetul activității poate fi majorat numai în urma aprobării de către 

C.L.Socodor a unei hotărâri de rectificare bugetară. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 
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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.62 privind aprobarea evenimentelor culturale din anul 2019 și a  

organizării și desfășurării zilelor comunei Socodor 2019 ”Praznic de Pită Nouă” în 

perioada 15-18 august 2019. 

Punctul 3 

            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 trim.II al anului 

2019. 

Se dă cuvântul doamnei Tîlmaciu Nela-Daniela, inspector de specialitate în cadrul 

Compartimentului financiar – contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Socodor.Se 

prezintă referatul de specialitate înregistrat cu nr.1650 din 19.06.2019. Sunt prezentate 

nominal sumele alocate pentru fiecare profesor, sume care sunt prevăzute și în bugetul local 

pentru 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 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.63 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 

trim.II al anului 2019. 

Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorior tehnico-economici actualizați ai 

proiectului ”Amenajare infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad”. 

Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate 
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 înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1636/18.06.2019 întocmit de domnul Crișan  

Gheorghe, secretar în cadrul Primăriei Socodor și de domnul Heinzl Carol Marcel, referent în 

cadrul Compartimentului Urbanism din cadrul Primăriei Socodor. Se prezintă actul adițional 

prin care a fost reziliat contractul de lucrări cu SC Dumexim SRL. Se prezintă indicatorii 

tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie ”Amenajare infrastructură drumuri 

agricole în comuna Socodor, județul Arad” tinând cont în principal de 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 și de  prevederile art.7 alin.(2) lit.b) din Instrucțiunea 

ANAP cu privire la ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială.  

Suma cu care se va majora devizul general este de 196.690,43 lei  la care se adaugă 

TVA în sumă de 37.371,18 lei. Totalul general al devizului general va fi de 4.674.075,13 lei 

la care se adaugă TVA în sumă de 923.025,61 lei, rezultând un total de plată de 

5.555.350,73 lei. Suma nerambursabilă aferentă proiectului ”Amenajare infrastructură 

drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad”, conform contractului de finanțare este de 

4.411.533,36 lei la care se adauga TVA aferent cheltuielilor eligibile în sumă de 835.373,29 

lei. Suma neeeligibilă suportată din bugetul local al comunei Socodor este de 262.541,77 lei 

la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor neeligibile în sumă de 45.902,31 lei, rezultând un 

total al cheltuielilor neeligibile de 308.444,08 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.64 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului cu titlul ”Amenajare infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, 

județul Arad”. 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului cu titlul ”Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere 

canalizare menajeră 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.1634/18.06.2019 întocmit de domnul Crișan  

Gheorghe, secretar în cadrul Primăriei Socodor și de domnul Heinzl Carol Marcel, referent în 

cadrul Compartimentului Urbanism din cadrul Primăriei Socodor. 

Se prezintă indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie 

”Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră în 

comuna Socodor, județul Arad” ținând cont în principal de prevederile art.71 alin.(1) și 

alin.(2) din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice 
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și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 

prorogarea unor termene și de prevederile art.7 alin.(2) lit.b) din Instrucțiunea ANAP cu 

privire la ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială.  

Suma cu care se va majora devizul general este de 297.678,05 lei la care se adaugă 

TVA în sumă de 56.558,83 lei. Totalul general al devizului general va fi de 3.630.171 lei la 

care se adaugă TVA în sumă de 684.732 lei, rezultând un total de plată de 4.314.903 lei. 

Suma nerambursabilă aferentă proiectului ”Reabilitare și extindere sistem de 

alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră în comuna Socodor, județul Arad”, 

conform contractului de finanțare este de 3.068.854,21 lei la care se adauga TVA aferent 

cheltuielilor eligibile în sumă de 583.082,30 lei. Suma neeeligibilă suportată din bugetul local 

al comunei Socodor este de 561.316,79 lei la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor 

neeligibile în sumă de 101.649,70 lei, rezultând un total al cheltuielilor neeligibile de 

662.966,49 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.65 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului cu titlul ”Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere 

canalizare menajeră în comuna Socodor, județul Arad”. 

Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului cu titlul  ”Eco trans system - transport transfrontalier ecologic în zona Socodor -

Ketegyhaza”. 

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

 înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1652/19.06.2019 întocmit de domnul Crișan  

Gheorghe, secretar în cadrul Primăriei Socodor și de domnul Heinzl Carol Marcel, referent în 

cadrul Compartimentului Urbanism din cadrul Primăriei Socodor. 

Se prezintă indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie ”Eco 

trans system - transport transfrontalier ecologic în zona Socodor -Ketegyhaza” ținând cont în 

principal de modificările aduse la faza de proiectare Proiect Tehnic, modificări rezultate în 

urma aplicării prevederilor 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 și a prevederilor art.7 alin.(2) 

lit.b) din Instrucțiunea ANAP cu privire la ajustarea prețului contractului de achiziție 

publică/sectorială.  

 Devizul general al investiției este de 779.210 euro, respectiv suma de 3.710.831,78 

lei la un curs de schimb inforeuro de 4,7623 lei / euro, iunie 2019. Costul total al lucrărilor 



6 

 

este estimat la o valoare cu TVA de 3.331.130,62 lei (699.450 euro, la un curs de schimb 

inforeuro de 4,7623 lei / euro, iunie 2019). 

Suma nerambursabilă aferentă proiectului ”Eco trans system - transport transfrontalier 

ecologic în zona Socodor-Ketegyhaza”,conform contractului de finanțare este de 662.328,50 

euro finanțare FEDR, suma de 101.289,51 euro cofinanțare de la bugetul de stat și 

contribuția proprie a beneficiarului de 15.591,99 euro. 

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.66 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului cu titlul ”Eco trans system - transport transfrontalier ecologic în zona 

Socodor-Ketegyhaza”. 

Punctul 7 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului cu titlul ”Alimentare cu gaze naturale a comunei Socodor, județul Arad” și 

contractarea unei finanțări rambursabile din Fondul de Dezvoltare și Investiții. 

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

 înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1654/19.06.2019 întocmit de domnul Crișan  

Gheorghe, secretar în cadrul Primăriei Socodor și de domnul Heinzl Carol Marcel, referent în 

cadrul Compartimentului Urbanism din cadrul Primăriei Socodor. 

Se prezintă indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie 

”Alimentare cu gaze naturale a comunei Socodor, județul Arad”, modificări aduse la faza de 

proiectare Studiu de fezabilitate, prin introducerea în cadrul devizului general și a cheltuielilor 

cu racordurile la proprietăți, ținânduse cont de actualizările aduse la OUG nr.114/2018  

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

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

modificările și completările. 

Obiectivului de investiţie de interes local „Alimentare cu gaze naturale a comunei 

Socodor, județul Arad”, are o valoarea totală actualizată estimată a proiectului de 11.876.160 

lei, conform devizului general, din care cheltuieli fară TVA de 9.979.130 lei și TVA în sumă 

de 1.896.030 lei. Finanțarea investiției se face prin contractarea unei finanțări rambursabile, 

în cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții. Suma solicitată la finanțare este de 10.843.910 

lei și se va restitui din bugetul local, anual, pe o perioada de maxim 20 de ani. Conform 

calculelor estimative, rambursarea se va face în 15 ani, cu o rată anuală de 703.341 lei. Din 

bugetul local se vor finanța toate categoriile de cheltuieli care nu se finanțează din Fondul de 

Dezvoltare și Investiții, pe toată perioada de derulare a obiectivului de investiție, respectiv 

suma de 1.031.250 lei cu TVA inclusiv. 
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Se prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest sens de către domnul primar Jura 

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

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

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

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

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

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

comisiei. 

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.67 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului cu titlul ”Alimentare cu gaze naturale a comunei Socodor, județul Arad” și 

contractarea unei finanțări rambursabile din Fondul de Dezvoltare și Investiții. 

Diverse. 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

Domnul primar informează membrii consiliului local despre modul de colectare a 

deșeurilor de către SC Grup Salubritate Urbană SA, respectiv faptul că deșeurile nu au fost 

colectate de pe raza comunei Socodor de 10 săptămâni, din data de 15 aprilie 2019. Față 

de situația creată, având în vedere situația de criză, după consultarea cu reprezentanții ADI 

SIGD Arad, vom proceda la colectarea deșeurilor cu mijloacele aflate în dotarea noastră și în 

acelaș timp vom începe demersurile de înființare a serviciului de salubrizare în subordinea 

consiliului local. 

Nemaifiind alte probleme, preşedintele de şedintă, domnul  Igna Ioan  declară închise 

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

participarea la ședință. 

 

 

            PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                       CONSILIER                                                              SECRETAR 

                        IGNA IOAN                                                   CRIŞAN GHEORGHE  


