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 Număr de înregistrare: 2634 din 30 septembrie 2019 

 

   

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi  30 septembrie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.102 din data de 

23 septembrie 2019. 

Şedinţa începe la ora  fixată în convocator -  ora 1400. 

  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 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 Mureșan Adrian Marius 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 30 august 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 Cristea Alexandru Valentin. 

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.87 privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară 

anterioară, în unanimitate de voturi (11 consilieri prezenți la ședință din totalul de 11 

consilieri). 

 În continuare preşedintele de şedinţă, domnul Mureșan Adrian Marius, prezintă 

consilierilor 
ORDINEA DE ZI 

după cum urmează: 

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

ordinare din data de 30.08.2019; 
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2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare începând cu 01.10.2019; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul 

local al Comunei Socodor pentru unele unităţi de cult din Comuna Socodor pe anul 2019; 

4. Proiect de hotărâre privind înființarea clubului sportiv ”Club Sportiv Socodor” 

instituție publică în subordinea Consiliului Local al comunei Socodor; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Socodor și a serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului 

local Socodor, aprobarea statului de funcţii și a organigramei; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a 

aparatului de specialitate a Primarului comunei Socodor; 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentatului Consiliului local Socodor în 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor, pentru anul școlar 

2019-2020; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului  

amplasat în cadrul Dispensarului Uman Socodor, cu destinație de farmacie; 

9.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor școlare și a numărului de 

burse aferente anului școlar 2019-2020 – Semestrul I, pentru Școala Gimnazială ”Iustin 

Marșieu”Socodor; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna septembrie  

2019; 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului 

sportiv de drept public ”Club Sportiv Socodor” pe anul 2019; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

Studiului de fezabilitate al proiectului cu titlul ”Realizarea sistemului de producție și distribuție 

a energiei termice pe bază de energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad”; 

13. Diverse. 

Domnul preşedinte consultă plenul și întrebă  dacă mai sunt şi alte propuneri pentru 

completarea  ordinii de zi. 

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.88 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 cunoștință 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 stabilirea taxei de salubrizare începând cu 01.10.2019, 

ținându-se cont că primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.87/2019. 

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

referatul de specialitate înregistrat referatul de specialitate nr.2441/12.09.2019 întocmit de 

către doamna Tîlmaciu Nela Daniela, inspector în cadrul compartimentului financiar contabil, 

impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor.  

Se solicită stabilirea și aprobarea încasării la bugetul local, începând cu data de 

01.10.2019, a taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 în cuantum de 45 lei/ 

persoană/an, taxă ce reprezintă contravaloarea serviciilor de ”Colectare, încărcat, transportul 
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şi depozitarea deşeurilor menajere de la populaţie”, operațiune efectuată de către Primăria 

Comunei  Socodor cu utilajele proprii. Persoanele juridice și instituțiile publice vor achita 

suma de  100 lei/mc. Persoanele care locuiesc în Comuna Socodor şi societăţile comerciale 

care desfăşoară activitate, sunt obligate în conformitate cu Legea 101/2006 privind 

salubrizarea localităților republicată, cu modificările și completările ulterioare, la plata taxei 

speciale de salubrizare, stabilită prin prezenta hotărâre. Stabilirea și încasarea taxei este 

necesară în vederea recuperării sumelor achitate de la bugetul local în perioada aprilie-

septembrie 2019 pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere, situație 

rezultată în urma rezilierii contractului de servicii cu fostul operator economic SC Grup 

Salubrizare Urbana SRL, societate aflată în faliment. 

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 această 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. 89 privind stabilirea taxei de salubrizare începând cu 01.10.2019. 

Punctul 3 

            Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul 

local al Comunei Socodor pentru unele unităţi de cult din Comuna Socodor pe anul 2019. 

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

referatul de specialitate înregistrat cu nr.2535/23.08.2019 întocmit 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 acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Socodor 

pentru Biserica Penticostală din  Comuna Socodor pe anul 2019 în sumă de 50.000 lei, 

sumă care va fi utilizată în totalitate pentru construirea unui nou lăcaș de cult și suma de 

15.000 lei pentru Biserica Creștină Baptistă pentru pavare curte interioară și construcție gard 

de împrejmuire curte interioară. Sunt prezentate cererile formulate de către reprezentanții 

celor două culte religioase. 

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. 
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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. 90 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul 

local al Comunei Socodor pentru unele unităţi de cult din Comuna Socodor pe anul 

2019. 

Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea înființarea clubului sportiv ”Club Sportiv 

Socodor” instituție publică în subordinea Consiliului Local al comunei Socodor. 

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

referatul de specialitate întocmit de doamna Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate 

din cadrul Primăriei Socodor și domnul Crișan Gheorghe secretar, înregistrat sub nr.2.541/ 

23.09.2019. 

Ținând cont de situația actuală cu privire la desfășurarea activităților sportive la nivelul 

UAT Socodor, pentru eficientizarea activității din punct de vederea financiar, în vederea 

atragerii a cât mai mulți practicanți ai sportului se propune înființarea unui club sportiv, 

persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului Local al comunei Socodor, cu de 

numirea ”Club Sportiv Socodor”, care să aibă sediul în localitatea Socodor nr.337, Corpul 

C2, CF.300600 a localității Socodor, Număr cadastral 300600-C2,  județul Arad. Se propune 

transmiterea în folosință gratuită către clubul sportiv ”Club Sportiv Socodor”, pe o perioadă 

de 5(cinci) ani, în vederea constituirii bazei materiale necesare activității sportive, bunurile 

aflate în proprietate publică a Consiliului Local al comunei Socodor și anume: baza 

sportivă/terenul evidențiat în CF nr.300289 Socodor, Top.1981-1986 și spațiul din localitatea 

Socodor nr.337, Corpul C2, CF.300600 a localității Socodor, Număr cadastral 300600-C2, 

județul Arad, spațiu destinat pentru sediul clubului. Finanțarea se va face din sume alocate 

de la bugetul local și din surse extrabugetare, în condițiile legii. 

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.91 privind aprobarea înființării clubului sportiv ”Club Sportiv 

Socodor” instituție publică în subordinea Consiliului Local al comunei Socodor. 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Socodor și a serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului 

local Socodor, aprobarea statului de funcţii și a organigramei. 
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Se dă cuvântul domnului secretar Crișan Gheorghe. Se prezintă de către acesta 

referatul de specialitate întocmit de doamna Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate 

din cadrul Primăriei Socodor și domnul Crișan Gheorghe secretar, înregistrat sub nr.2.544/ 

23.09.2019. 

 Reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Socodor, a serviciilor 

publice de interes local şi structurilor funcționale subordonate Consiliului local Socodor și 

implicit aprobarea statului de funcţii și a organigramei a rezultat în urma aplicării prevederilor 

OUG 57/2019 privind Codul administrativ și a activității desfășurate de către Primăria 

comunei Socodor. Astfel se propune, transformarea, desființarea și înființarea unor funcții 

publice și posturi contractuale și redenumirea și înființarea unor noi compartimente, cu 

încadrarea în numărul total de personal aprobat conform prevederilor art. III din OUG nr. 

63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările 

ulterioare. 

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. 92 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Socodor, a serviciilor publice de interes local şi structurilor 

funcționale subordonate Consiliului local Socodor și aprobarea statului de funcţii și a 

organigramei. 

Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

aparatului de specialitate a Primarului comunei Socodor. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.2556/23.09.2019 întocmit de Crișan 

Gheorghe secretar general UAT. 

Se prezintă  Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate 

a Primarului comunei Socodor actualizat conform reorganizării activității aparatului 

primarului, cu aplicarea prevederilor înscrise în OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

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 
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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. 93 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

aparatului de specialitate a Primarului comunei Socodor. 

Punctul 7 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentatului Consiliului local Socodor în 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor, pentru anul școlar 

2019-2020. 

Se dă cuvântul domnului primar Jura Ioan Dimitrie. Se prezintă de către acesta 

adresa nr.685/17.09.2018  a domnului Brîndușe Flavius Andrei, directorul Școlii Gimnaziale 

”Iustin Marșieu” Socodor, prin care se solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local Socodor  în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor. 

Se precizează că până la acest moment domnul consilier Unc Dimitrie a fost reprezentantul 

Consiliului Local Socodor în consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” 

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 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. 94 privind desemnarea domnului consilier Unc Dimitrie în Consiliul 

de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor din partea Consiliului 

Local Socodor, începând cu data de 01.10.2019. 

Punctul 8 

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului 

amplasat în cadrul Dispensarului Uman Socodor, cu destinație de farmacie. 

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

specialitate întocmit de domnul Pășcuțiu Gheorghe Florin, inspector în cadrul 

compartimentului financiar contabil, impozite și taxe, înregistrat sub nr.2.562/ 23.09.2019. 

Având în vedere faptul că expiră contractul de închiriere pentru spațiul aflat în incinta 

Dispensarului Uman Socodor și chiriașul actual nu a solicitat prelungirea perioadei 

contractului, este necesar organizarea unei licitații publice în vederea închirierii spațiului 
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respectiv, cu respectare prevederilor înscrise în cuprinsul OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu referire la închirierea bunurilor proprietate publică a unităților administrativ-

teritoriale. 

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. 95 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului 

amplasat în cadrul Dispensarului Uman Socodor, cu destinație de farmacie. 

Punctul 9 

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor școlare și a numărului de 

burse aferente anului școlar 2019-2020 – Semestrul I, pentru Școala Gimnazială ”Iustin 

Marșieu”Socodor. 

Se dă cuvântul domnului primar. Se prezintă de către acesta referatul de specialitate 

întocmit de doamna Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate din cadrul Primăriei 

Socodor, înregistrat sub nr.2.565/23.09.2019. Se dă citire  adresei nr.593/23.09.2018 a 

Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor prin care se solicită aprobarea cuantumului 

minim al burselor sociale pentru semestrul I al anului școlar 2019-2020. Se propune de către 

domnul primar ca nivelul bursei sociale să fie de 50 lei/lună, pentru un număr de 35 de elevi 

beneficiari, sumele necesarii plății fiind cuprinse în bugetul local la cap.6502 ”Învățământ”. 

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. 96 privind stabilirea cuantumului burselor școlare și a numărului de 

burse aferente anului școlar 2019-2020, Semestrul I, pentru Școala Gimnazială ”Iustin 

Marșieu” Socodor. 
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Punctul 10 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna septembrie 

2019. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.2569/23.09.2019 întocmit de doamna 

Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului financiar 

contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Socodor. Sunt prezentate în  detaliu toate 

modificările la partea de cheltuieli. Veniturile totale și cheltuieli totale sunt în suma de 

39.875,00 mii lei, suma care include și excedentul din anul 2018, din care la secțiunea de 

funcționare suma de 4.020,00 mii lei și la secțiunea de dezvoltare suma de 35.855,00 mii 

lei. Față de bugetul rectificat în luna august  au fost operate modificări numai între capitolele 

bugetare și în interiorul capitolelor pe linii bugetare, astfel au fost diminuate sumele la cap. 

5102 ”Autorități publice” cu 124 mii lei, la cap.6802 ”Asigurări și asistență socială” cu 16 mii 

lei și la cap.7402 ”Mediu și ape” cu 10 mii lei și au fost majorate cheltuielile la cap.6502 

”Învățământ” cu 5 mii lei, 6702 ”Cultură” cu 65 mii lei și  cap.7002 ”Servicii de dezvoltare 

publică” cu 80 mii 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. 97 privind aprobarea bugetului local al Comunei Socodor rectificat în 

luna septembrie 2019. 

Punctul 11 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului 

sportiv de drept public ”Club Sportiv Socodor” pe anul 2019. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.2574/23.09.2019 întocmit de doamna 

Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului financiar 

contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Socodor. Sunt prezentate în  detaliu toate 

modificările la partea de cheltuieli. Veniturile totale și cheltuieli totale sunt în suma de 61 mii 

lei, sumă alocată pentru asigurarea salariilor, viramentelor către bugetul de stat aferente 

drepturilor salariale, consumabile necesare  activității sportive, transport la competițiile 

sportive, cheltuieli pentru echipele de seniori, junior și copii (indemnizație de efort sportivi, 

salarii  jucători,  vize medicale, vize AJF, pregătire de iarnă, bareme arbitraje, combustibil  

pentru  deplasări, medic  echipa, echipamente, alte cheltuieli necesare desfășurării 

activităților sportive). 

 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 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.98 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului 

sportiv de drept public ”Club Sportiv Socodor” pe anul 2019. 

Punctul 12 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

Studiului de fezabilitate al proiectului cu titlul ”Realizarea sistemului de producție și distribuție 

a energiei termice pe bază de energie geotermală 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.2577/23.09.2019 întocmit de domnul Crișan 

Gheorghe, secretar general UAT Socodor. 

Sunt prezentați indicatorilor tehnico-economici actualizați ai Studiului de fezabilitate al 

proiectului cu titlul ”Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe 

bază de energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad în vederea finanțării acestuia 

în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 6: 

Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu 

emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1-Creşterea producţiei de energie din resurse 

regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producție. Indicatorii sunt 

prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre. Obiectivul de investiţie de interes local „ Realizarea 

sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie geotermală în 

comuna Socodor, județul Arad”, are o valoarea totală  a proiectului de 21.110.871,40 lei,  

conform devizului general, din care cheltuieli eligibile fară TVA 17.775.070,60 lei și  

3.335.800,80 lei TVA. Valoarea C+M este de 14.709.571,30 lei. Contribuția proprie în 

proiect a Comunei Socodor de 355.501,41 lei reprezentând cofinanțarea de 2% din valoarea 

eligibilă a proiectului. 

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.  
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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. 99 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

Studiului de fezabilitate al proiectului cu titlul ”Realizarea sistemului de producție și 

distribuție a energiei termice pe bază de energie geotermală în comuna Socodor, 

județul Arad”. 

 

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 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 şedință, domnul  Mureșan Adrian Marius 

declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local Socodor și le mulțumește 

tuturor pentru participarea la ședință. 

 

 

            PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                       CONSILIER                                                            SECRETAR  

            MUREȘAN ADRIAN MARIUS                                  CRIŞAN GHEORGHE  


