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 Număr de înregistrare: 2007 din 19 iulie 2019 

 

   

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi  19 iulie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.86 din data de 

12 iulie 2019. 

Şedinţa începe la ora  fixată în convocator -  ora 1000. 

  Din totalul de 11 consilieri în funcţie,  sunt prezenţi şi participă la  şedință  10 

consilieri, după cum urmează:  Crişan Ramona, Igna Ioan, Hanza Remus Ovidiu, Unc 

Dimitrie, Palcu Raul, Teorean Ioan Cornel, Ţapoş Dimitrie Ioan, Săcară Doru Ioan,  Mureşan 

Adrian Marius și Nădăban Stelian Traian.  

          Teorean Claudiu Dan este absent. 

 Prezenţa consilierilor în număr de 10, asigură cvorumul necesar desfăşurării ședinţei 

şi decizia de a adopta  hotărâri valide conform prevederilor art.137 din OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ. 

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. 

Secretarul general al UAT 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. 68 privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa anterioară, în 

unanimitate de voturi (10 consilieri prezenți la ședință din totalul de 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 28.06.2019; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 30 iunie 2019;  
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă  

finanțate din bugetul local în anul 2019; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de analiză a activității SVSU 

Socodor pe semestrul I al anului 2019; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pe semestrul I 2019 privind 

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap angajați ai Primăriei Socodor; 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local în luna iulie 2019; 

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 10 voturi ”pentru”, toți cei 10 

consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în funcție, 

HOTĂRÂREA nr.69 privind aprobarea ordinii de zi. 

D-nul secretar general, înainte de a se trece la discutarea punctelor de pe 

ordinea de zi prezintă consilierilor cvorumul necesar votării fiecărei hotărâri, în parte, 

conform art.139 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.  

Consilierii, iau cunostință de acest aspect în vederea respectării cvorumului 

stabilit de legislaţia în vigoare și prezentat de către secretarul general. 

  În continuare se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi. 

Punctul 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 30 iunie 2019, ținându-se 

cont că primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.68/2019. 

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

referatul de specialitate înregistrat cu nr.1899/12.07.2019 întocmit de către doamna Tîlmaciu 

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

și taxe din cadrul Primăriei Socodor cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2019, 

referatul nr.1900/12.07.2019 privind execuția bugetului creditelor interne la 30.06.2019 și 

nr.1901/12.07.2019 prind execuția bugetului veniturilor proprii și subvenții  la 30.06.2019. Se 

prezintă detaliat veniturile încasate și plățile efectuate în perioada 01.01.2019 - 30.06.2019, 

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 01.01.2019-30.06.2019  aferente  bugetului creditelor interne 

precum și execuția pentru trimestrul II  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 propuneri. 

Preşedintele de  şedinţă supune la vot acestă propunere care se aprobă cu 10 voturi 

”pentru”, toți cei 10 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în funcție, 

fiind astfel adoptată: 
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HOTĂRÂREA nr. 70 privind aprobarea contului de execuție bugetară la 30 iunie 

2019. 

Punctul 3 

            Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă  

finanțate din bugetul local în anul 2019. 

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

referatul de specialitate înregistrat cu nr.1904/12.07.2019 întocmit de către domnul Crișan 

Gheorghe. Se prezintă lista proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul 

local al Comunei Socodor pentru activităţi nonprofit de interes local, pentru anul 2019, în 

conformitate cu Procesul-verbal nr.1248/03.05.2019 și cu raportul final al Comisiei de 

analiză nr.1284/06.05.2018  a proiectelor, comisie  constituită în baza Dispoziției Primarului 

Comunei Socodor nr.39/01.04.2019. 

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 

10 voturi ”pentru”, toți cei 10 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri 

în funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 71 privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă 

alocată de la bugetul local al Comunei Socodor pentru activităţi nonprofit de interes 

local, în anul 2019. 

Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de analiză a activității SVSU Socodor 

pe semestrul I al anului 2019. 

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

 înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1907/12.07.2019, întocmit de domnul Boțoc 

Cătălin Adrian, șeful SVSU Socodor. Se prezintă activitatea desfăsurată în perioada 

01.01.2019-30.06.2019, cu analiză pe fiecare eveniment în parte. Din fericire în semestru I al 

anului 2019 nu au fost semnalate incendii, singurele probleme cu care ne-am confruntat au 

fost ploile abundente din perioada mai-iunie, care au afectat în parte culturile agricole, fără a 

cauza pagube la locuințele și anexele din intravilanul localității și din extravilan. Cu privire la 

colectarea deșeurilor a fost declarată starea de alertă pe raza U.A.T. comuna Socodor,  

necesară pentru restabilirea stării de normalitate și prevenirea apariției unor focare de 

infecție cu pericolul izbucnirii unor epidemii și/sau epizootii, generate de necolectarea și 

transportul deșeurilor de pe raza unității administrativ-teritoriale. Sa hotărât de către CLSU 

Socodor colectarea, cu mijloacele din dotare, a gunoiul de la persoanele fizice și juridice și  

transportarea și depozitarea acestuia la stația de sortare situată în orașul Chișineu Criș sau  

la depozitul conform din municipiul Arad, aparținând F.C.C. Environment Romania S.R.L. 

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

10 voturi ”pentru”, toți cei 10 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri 

în funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 72 privind aprobarea raportului de analiză a activităţii S.V.S.U. 

Socodor pe semestrul I al anului 2019. 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pe semestrul I 2019 privind activitatea 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap angajați în cadrul Primăriei Socodor. 

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

specialitate nr.1911/12.07.2019  întocmit de către Pantea Nicoleta, inspector la 

Compartimentului de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei  Socodor. Se prezintă lista cu persoanele angajate ca și asistenți personali ai 

persoanelor cu handicap și lista persoanelor beneficiare de indemnizație, conform 

prevederilor legale. Este prezentat pe scurt raportul cu privire la activitatea acestora din 

semestrul I al anului 2019. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

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

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

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

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

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

comisiei. 

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 10 

voturi ”pentru”, toți cei 10 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 73 privind aprobarea raportului pe semestrul I 2019 privind 

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap angajați în cadrul 

Primăriei Socodor. 

Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea bugetului local al Comunei Socodor 

rectificat în luna iulie 2019. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1914/12.07.2019 întocmit de doamna 
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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. Se diminuează sumele alocate la 

cap.5102 ”Autorități publice”, titlul 71”Active nefinanciare” cu suma de 450 mii lei, prin 

renunțarea la lucrările de modenizare a sediului primăriei și parțial la lucrările de 

modernizare a spațiilor destinate SVSU, lucrări propuse pentru a se realiza în anul 2020. Se 

diminuează sumele alocate pentru susținerea cultelor în anul 2019 cu 30 mii lei, sume 

cuprinse la titlul 59 ”Alte cheltuieli” din cadrul cap. 6702 ”Cultură, recreere și religie”, se 

diminuează sumele alocate la cap.6802 ”Asistență socială” titlul 57 ”Asistență socială” cu 30 

mii lei și se diminuează sumele alocate pentru proiectarea de drumuri agricole cu 20 mii lei 

din cadrul cap.8402 ”Transporturi”. 

Prin rectificarea bugetară sau alocat suplimentar sume la cap.6502  ”Învățământ”, 

suma de  40 mii lei pentru lucrări de reparații la imobilul unde a funcționat grădinița și unde 

va funcționa în noul an școlar două clase de la ciclul primar, până la finalizare lucrărilor la 

școala nouă și suma de 25 mii lei pentru achiziționarea de jucării pentru dotarea noii 

grădinițe. La cap.6702 ”Cultură, recreere și religie” se suplimentează cu suma de  50 mii lei 

organizarea festivalului ”Praznic de pită nouă”, festival în cadrul căreia va avea loc și lansare 

de carte, premierea cu diplome și cu câte 500 lei pentru fiecare familie care are peste 50 ani 

de căsătorie și premierea elevilor care au reușit promovarea examenului de bacalaureat.  

Evenimentul va fi organizat duminică 18.08.2019, cu începere de la orele 17,00,  în 

sala mare a căminului cultural.Pentru efectuarea de reparații la fațada principală și la 

acoperișul corpului 2 al Căminului Cultural sunt alocate 75 mii lei și suma de 150 mii lei se 

alocă suplimentar pentru proiectul de investiții ”Amenajare spații domeniul public” în comuna 

Socodor, județul Arad. La cap.7402 ”Protecția mediului” se alocă suplimentar suma de 50 mii 

lei pentru colectarea, transportul și depozitatul deșeurilor menajere de la persoanele fizice și 

de la persoanele juridice până la stabilirea unui nou operator economic care să efectuare 

serviciile de colectare a deșeurilor în cadru masterplanului județean. 

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 10 

voturi ”pentru”, toți cei 10 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 74 privind aprobarea bugetului local al Comunei Socodor rectificat în 

luna iulie 2019. 

 

Diverse. 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 



6 

 

Domnul primar informează membrii consiliului local despre modul de colectare a 

deșeurilor, respectiv colectarea se efectuează de către primărie cu mijloacele din dotare. 

Informează consilierii locali despre stadiul lucrărilor la proiectele de investiții aflate în 

derulare și invită membrii consiliului local să participe la organizarea și desfășurarea zilelor 

comunei Socodor. 

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 GENERAL UAT 

                        IGNA IOAN                                                   CRIŞAN GHEORGHE  


