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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 30 august 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Comunei Socodor, judeţul Arad.
Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului nr.100 din data de
23 august 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, 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.
Invitați la ședință sunt doamna Tîlmaciu Nela-Daniela și domnul Boțoc Cătălin Adrian,
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 ordinare
anterioare din data de 19 iulie 2019 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 Boțoc Cătălin Adrian.
Secretarul 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. 77 privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară
anterioară, în unanimitate de voturi (11 consilieri prezenți la ședință din totalul de 11
consilieri).
Secretarul pune la dispoziţia consilierilor locali procesul verbal al şedinţei
extraordinare anterioare, din data de 24 iulie 2019, pentru a fi studiat şi solicită consilierilor
să prezinte observații în vederea consemnării eventualele discuţii pe marginea lui. Se citește
procesul verbal de la ședința extraordinară anterioară de către domnul Boțoc Cătălin Adrian.
Secretarul UAT întreabă membrii consiliului dacă în urma studierii procesului verbal
de la ședința anterioară sunt discuţii pe marginea acestuia.
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Nefiind discuții cu referire la conținutul procesului-verbal de la şedinţa anterioară,
Se adoptă astfel:
HOTĂRÂREA nr. 78 privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa extraordinară
anterioară, în unanimitate de voturi (11 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 19.07.2019;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței
extraordinare din data de 24.07.2019;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 09.11.2020 a
Scrisorii de Garantare a avansului pentru proiectul ”Amenajare infrastructură drumuri
agricole în comuna Socodor, județul Arad”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 14.01.2021 a
Scrisorii de Garantare a avansului pentru proiectul ”Modernizare străzi în comuna Socodor,
județul Arad”;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 14.01.2021 a
Scrisorii de Garantare a avansului pentru proiectul ”Renovare și dotare cămin cultural din
comuna Socodor, județul Arad”;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 15.04.2020 a
Scrisorii de Garantare a avansului pentru proiectul ”Construire grădiniță cu program normal,
comuna Socodor, județul Arad”;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna august 2019;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare privind decizia de
concesionare a activității de sortare a deșeurilor reciclabile și exploatarea Stației de Sortare
Arad, din cadrul Sistemului Integrat de Gestiune a Deșeurilor din Judetul Arad;
9. Informare privind Decizia nr.43 din 09.08.2019 emisă de Directorul adjunct al
Camerei de Conturi a Județului Arad întocmită în urma misiunii de ”Audit financiar asupra
conturilor de execuție bugetară pe anul 2018”, la entitatea Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Socodor;
10. Diverse.
Domnul preşedinte consultă plenul și întrebă dacă mai sunt şi alte propuneri pentru
completarea ordinii de zi.
Se propune de către domnul primar suplimentarea ordinii de zi cu încă un punct și
anume:
Punctul 1 suplimentar- Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
pentru următoarele 3 luni.
Nu mai sunt alte propuneri.
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.79 privind aprobarea ordinii de zi.
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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 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 09.11.2020 a
Scrisorii de Garantare a avansului pentru proiectul ”Amenajare infrastructură drumuri
agricole în comuna Socodor, județul Arad”, ținându-se cont că primul punct și al doilea punct
au fost aprobate prin adoptarea Hotărârilor nr.77/2019 și 78/2019.
Se dă cuvântul domnului secretar Crișan Gheorghe. Se prezintă de către acesta
referatul de specialitate înregistrat cu nr.2263/23.08.2019 întocmit de către secretarul
comunei Socodor și de către doamna Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate în
cadrul Compartimentului financiar contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Socodor.
Se solicită aprobarea prelungirii până la data de 09.11.2020 a Scrisorii de Garantare
nr.139/15.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.700.000,00 lei, în vederea
garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.700.000,00 lei din fondurile nerambursabile
pentru implementarea proiectului intitulat: „Amenajare infrastructură drumuri agricole în
comuna Socodor, județul Arad", în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr.
C0430A000011550200003/25.10.2016 și acte adiționale ulterioare, în favoarea Agenției
pentru Finanțarea Investitiilor Rurale. Durata de execuție a contractului de finanțare
prevăzută la art.2 alin.(2.2) din contract, expiră în termen de 36 luni de la semnarea
contractului de finanțare, respectiv la data de 25.10.2019, astfel pentru finalizarea tuturor
activităților cuprinse în cadrul proiectului se impune prelungirea duratei de execuție a
contractului cu 12 luni, până la data de 25.10.2020 și implicit prelungirea Scrisorii de
Garantare a avansului până la data de 25.10.2020 plus încă 15 zile conform prevederilor
art.4 alin(4.5) din contractul de finanțare.
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. 80 privind aprobarea prelungirii până la data de 09.11.2020 a
Scrisorii de Garantare nr.139/15.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de
1.700.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.700.000,00
lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat:
„Amenajare infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad”.
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Punctul 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 14.01.2021 a
Scrisorii de Garantare a avansului pentru proiectul ”Modernizare străzi în comuna Socodor,
județul Arad”.
Se dă cuvântul domnului secretar Crișan Gheorghe. Se prezintă de către acesta
referatul de specialitate înregistrat cu nr.2267/23.08.2019 întocmit de către secretarul
comunei Socodor și de către doamna Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate în
cadrul Compartimentului financiar contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Socodor.
Se solicită aprobarea prelungirii până la data de 14.01.2021 a Scrisorii de Garantare
nr.83/23.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.809.600,00 lei, în vederea
garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.809.600,00 lei din fondurile nerambursabile
pentru implementarea proiectului intitulat: „Modernizare străzi în comuna Socodor, județul
Arad”. Durata de execuție a contractului de finanțare prevăzută la art.2 alin.(2.2) din contract,
expiră în termen de 36 luni de la semnarea contractului de finanțare, respectiv la data de
30.12.2019, astfel pentru finalizarea tuturor activităților cuprinse în cadrul proiectului se
impune prelungirea duratei de execuție a contractului cu 12 luni, până la data de 30.12.2020
și implicit prelungirea Scrisorii de Garantare a avansului până la data de 30.12.2020 plus
încă 15 zile conform prevederilor art.4 alin(4.5) din contractul de finanțare.
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.81 privind aprobarea prelungirii până la data de 14.01.2021 a
Scrisorii de Garantare nr.83/23.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de
1.809.600,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.809.600,00
lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat:
„Modernizare străzi în comuna Socodor, județul Arad”.
Punctul 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 14.01.2021 a
Scrisorii de Garantare a avansului pentru proiectul ”Renovare și dotare cămin cultural din
comuna Socodor, județul Arad”.
Se dă cuvântul domnului secretar Crișan Gheorghe. Se prezintă de către acesta
referatul de specialitate înregistrat cu nr.2267/23.08.2019 întocmit de către secretarul
comunei Socodor și de către doamna Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate în
cadrul Compartimentului financiar contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Socodor.
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Se solicită aprobarea prelungirii până la data de 14.01.2021 a Scrisorii de Garantare
nr.137/14.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 450.000,00 lei, în vederea
garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00 lei din fondurile nerambursabile
pentru implementarea proiectului intitulat: „Renovare și dotare cămin cultural din comuna
Socodor, jud. Arad”. Durata de execuție a contractului de finanțare prevăzută la art.2
alin.(2.2) din contract, expiră în termen de 36 luni de la semnarea contractului de finanțare,
respectiv la data de 30.12.2019, astfel pentru finalizarea tuturor activităților cuprinse în
cadrul proiectului se impune prelungirea duratei de execuție a contractului cu 12 luni, până la
data de 30.12.2020 și implicit prelungirea Scrisorii de Garantare a avansului până la data de
30.12.2020 plus încă 15 zile conform prevederilor art.4 alin(4.5) din contractul de finanțare.
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. 82 privind aprobarea prelungirii până la data de 14.01.2021 a Scrisorii
de Garantare nr.137/14.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 450.000,00 lei, în
vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00 lei din fondurile
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Renovare și dotare cămin
cultural din comuna Socodor, jud. Arad”.
Punctul 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 15.04.2020 a
Scrisorii de Garantare a avansului pentru proiectul ”Construire grădiniță cu program normal,
comuna Socodor, județul Arad”.
Se dă cuvântul domnului secretar Crișan Gheorghe. Se prezintă de către acesta
referatul de specialitate înregistrat cu nr.2267/23.08.2019 întocmit de către secretarul
comunei Socodor și de către doamna Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate în
cadrul Compartimentului financiar contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Socodor.
Se solicită aprobarea prelungirii până la data de 15.04.2020 a Scrisorii de Garantare
nr.138/14.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 600.000,00 lei, în vederea
garantării obligațiilor de plată a avansului de 600.000,00 lei din fondurile nerambursabile
pentru implementarea proiectului intitulat: „Construire grădiniță cu program normal în
comuna Socodor, județul Arad”. Durata de execuție a contractului de finanțare prevăzută la
art.2 alin.(2.2) din contract, expiră în termen de 36 luni de la semnarea contractului de
finanțare, respectiv la data de 30.12.2019, astfel pentru finalizarea tuturor activităților
cuprinse în cadrul proiectului se impune prelungirea duratei de execuție a contractului cu 3
luni, până la data de 30.03.2020 și implicit prelungirea Scrisorii de Garantare a avansului
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până la data de 30.03.2020 plus încă 15 zile conform prevederilor art.4 alin(4.5) din
contractul de finanțare.
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. 83 privind aprobarea prelungirii până la data de 15.04.2020 a Scrisorii
de Garantare nr.138/14.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 600.000,00 lei, în
vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 600.000,00 lei din fondurile
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Construire grădiniță cu
program normal în comuna Socodor, județul Arad”.
Punctul 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Socodor rectificat în
luna august 2019.
Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate
înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.2276/23.08.2019 întocmit de doamna
Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului financiar
contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Socodor.Se prezintă adresa primită de la
A.J.F.P.Arad, înregistrată cu nr.ARG_STZ_6.121/ad/28.08.2019, prin care se comunică
alocarea sumei de 6 mii lei din TVA pentru echilibrarea bugetului local și modificările
intervenite la partea de venituri a bugetului local. Sunt prezentate în detaliu toate
modificările la partea de cheltuieli. Astfel, se diminuează sumele alocate la cap.6502
”Învățământ”, titlul 20 ”Bunuri și servicii ” linia bugetară ”Reparații curente” cu 10 mii lei și se
majorează linia bugetară ”Alte obiecte de inventar” cu suma de 10 mii lei. La cap.6702
”Cultură, recreere și religie” se suplimentează cheltuielile de personal cu suma de 9 mii lei,
sumă necesară plății contractelor de muncă încheiate pe perioadă determinată în vederea
organizării zilelelor comunei Socodor. La cap.7402 ”Protecția mediului” se diminuează suma
totală cu 16 mii lei și se alocă suplimentar suma de 30 mii lei la cap.8402 ”Transporturi”, titlul
”Bunuri și servicii”, în vederea asigurării necesarului de numerar pentru plata prelungirii
scrisorilor de garantare a avansurilor primite pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă.
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. 84 privind aprobarea bugetului local al Comunei Socodor rectificat în
luna august 2019.
Punctul 8
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare privind decizia de
concesionare a activității de sortare a deșeurilor reciclabile și exploatarea Stației de Sortare
Arad, din cadrul Sistemului Integrat de Gestiune a Deșeurilor din Judetul Arad.
Se dă cuvântul domnului secretar Crișan Gheorghe. Se prezintă de către acesta
referatul de specialitate înregistrat cu nr.2279/23.08.2019 întocmit de către secretarul
comunei Socodor.Se prezintă activitățile ce urmează a se desfășura de către operatorul
economic desemnat pentru activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile și exploatarea
Stației de Sortare Arad, din cadrul Sistemului Integrat de Gestiune a Deșeurilor din Judetul
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.85 privind aprobarea Studiului de fundamentare privind decizia de
concesionare a activității de sortare a deșeurilor reciclabile și exploatarea Stației de
Sortare Arad, din cadrul Sistemului Integrat de Gestiune a Deșeurilor din Județul
Arad.
Punctul 8
Informare privind Decizia nr.43 din 09.08.2019 emisă de Directorul adjunct al Camerei
de Conturi a Județului Arad întocmită în urma misiunii de ”Audit financiar asupra conturilor
de execuție bugetară pe anul 2018”, la entitatea Unitatea Administrativ Teritorială Comuna
Socodor.
Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta Decizia nr.43 din
09.08.2019 emisă de Directorul adjunct al Camerei de Conturi a Județului Arad întocmită în
urma misiunii de ”Audit financiar asupra conturilor de execuție bugetară pe anul 2018”, la
entitatea Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Socodor. Sunt prezentate măsurile luate
până în acest moment cu privire la neregulile constate de către auditorii externi și calendarul
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propus pentru rezolvarea celorlalte abateri înscrise în Decizia nr.43 din 09.08.2019 emisă de
Directorul adjunct al Camerei de Conturi a Județului Arad.
Domnul preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte observaţii sau propuneri
pentru informarea prezentată mai sus.
Nefiind alte discuţii se încheie acest punct, astfel consilulul local a fost informat
despre Decizia nr.43 din 09.08.2019 emisă de Directorul adjunct al Camerei de Conturi a
Județului Arad întocmită în urma misiunii de ”Audit financiar asupra conturilor de execuție
bugetară pe anul 2018”, la entitatea Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Socodor.
Punctul 1 suplimentar
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.2308/28.08.2019 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 Mureșan
Adrian Marius 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.
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.86 privind alegerea domnului Mureșan Adrian Marius 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 local despre măsurile luate la nivelul
local împreună cu reprezentanții Cabinetului Medical Veterinar Dr.Ianoș Teodor, medicul
concesionar, pentru combaterea pestei porcine africare, având în vedere faptul că virusul a
fost identificat în localitatea vecină Nădab.
Sunt prezentate diferitele stadii în care se află implementarea proiectelor cu finanțare
nerambursabilă precum și despre proiectele care urmează să fie depuse în vederea obținerii
de finanțări nerambursabile.
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
CONSILIER
IGNA IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
CRIŞAN GHEORGHE
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