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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 24 iulie 2019 cu ocazia şedinţei extraordinare convocate de îndată a
Consiliului Local al Comunei Socodor, judeţul Arad.
Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului nr.88 din data de
23 iulie 2019.
Şedinţa începe la ora fixată în convocator - ora 1500.
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, Teorean Claudiu Dan, Ţapoş Dimitrie Ioan,
Săcară Doru Ioan, Mureşan Adrian Marius și Nădăban Stelian Traian.
Nu sunt absenți.
Prezenţa consilierilor în număr de 11, 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.
Invitat la ședință este domnul Cristea Alexandru Valentin, angajat al Primăriei
Socodor.
Din comună nu participă cetățeni.
D-nul secretar, constatând prezența tuturor 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 informeză membrii consiliului local despre ”urgența” care a stat la baza
convocării de îndată a ședinței extraordinare a consiliului local, respectiv solicitarea primită
de la ADI SIGD prin adresa 2034/22.07.2019, cu privire la desemnarea unui operator
economic de profil pentru colectarea deșeurilor prin procedură de negociere fără publicarea
unui anunț, ținându-se cont de Hotărârile nr.5/01.07.2019 și 6/05.07.2019 adoptate de către
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad.
În continuare preşedintele de şedinţă, domnul Igna Ioan, prezintă consilierilor
ORDINEA DE ZI
după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de
fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități
componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 2 Lot 1 și Zona 5 Lot 2.2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 30 iunie 2019;
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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
extraordinare.
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.75 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 1
Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de
fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități
componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 2 Lot 1 și Zona 5 Lot 2.
Se dă cuvântul domnului secretar.Se prezintă de către acesta referatul de specialitate
nr.2032/24.07.2019 privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare
și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale
serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 2 Lot 1 și Zona 5 Lot 2.
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.76 privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de
fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități
componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 2 Lot1 și Zona 5 Lot 2.
Diverse.
Domnul preşedinte întreabă consilierii dacă, pe lângă punctele discutate doresc să
prezinte alte probleme legate de comuna 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.
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