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 Număr de înregistrare: 2989 din 31 octombrie 2019 

 

   

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi  31 octombrie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.117 din data de 

25 octombrie 2019. 

Şedinţa începe la ora  fixată în convocator -  ora 1800. 

  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 septembrie 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. 100 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: 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței 

ordinare din data de 30.09.2019; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuție bugetare la 30 septembrie 2019; 

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 trimestrul III al 

anului 2019; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii și semnării Contractului de 

delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 

colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad – Zona  

2, cu Societatea Consult Soc Centrum S.R.L. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparțin 

de  domeniul public al comunei Socodor. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prevederilor HCL Socodor nr.58 

din 12.07.2015 privind aprobarea Contractului de administrare a unităților individuale de 

compostare care urmează să fie încheiat între Consiliul Local Socodor și Consiliul Județean 

Arad. 

7. 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.101 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 aprobarea execuție bugetare la 30 septembrie 2019, 

ținându-se cont că primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.100/2019. 

Se dă cuvântul domnului secretar Crișan Gheorghe. Se dă cuvântul domnului 

secretar Crișan Gheorghe. Se prezintă de către acesta referatul de specialitate înregistrat cu 

nr.2898/ 25.10.2019 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 30.09.2019, referatul nr.2898/a/25.10.2019 

privind execuția bugetului creditelor interne la 30.09.2019 și nr.2898/b/25.10.2019 prind 

execuția bugetului veniturilor proprii și subvenții  la 30.09.2019. Se prezintă detaliat veniturile 

încasate și plățile efectuate în perioada 01.01.2019 - 30.09.2019, 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 01.01.2019-30.09.2019  aferente  bugetului creditelor interne precum și execuția 

pentru trimestrul III 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  
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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 acesta 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. 102 privind aprobarea execuție bugetare la 30 septembrie 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 trimestrul III al 

anului 2019. 

 Se dă cuvântul doamnei Tîlmaciu Nela Daniela. Se prezintă raportul de specialitate 

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.2901/25.10.2019 întocmit de doamna 

Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate în cadrul compartimentului financiar 

contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Socodor. Se prezintă tabelul nominal cu 

persoanele care au solicitat decontarea navetei precum și cuantumul sumelor alocate pentru 

trimestrul III 2019 în vederea decontării navetei: Brândușe Flavius Andrei cu suma solicitată 

de 276 lei, Jurcă Marius Paul cu suma solicitată de 55 lei,  Hașaș Adelina cu suma solicitată 

de 110 lei, Morariu Ioan Adrian cu suma solicitată de 82 lei, Guiu Adriana cu suma solicitată 

de 60 lei și Jida Carmen Corina cu suma solicitată de 60 lei.Suma totală solicitată este de 

643 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 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.103 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 

trimestrul III al anului 2019. 

 Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii și semnării Contractului de delegare a  
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gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea 

separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad – Zona  2, cu 

Societatea Consult Soc Centrum S.R.L. 

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

referatul de specialitate înregistrat cu nr.2904/25.10.2019 întocmit de către secretarul 

comunei Socodor. Se prezintă adresa 2558/24.09.2019 emisă de către Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad prin 

care se solicită aprobarea încheierii și semnării Contractului de delegare a gestiunii unor 

activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și 

transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad – Zona  2, cu Societatea 

Consult Soc Centrum S.R.L. Sunt analizate tarifele aplicate de către Societatea Consult Soc 

Centrum S.R.L., plătite de către Utilizatorii Casnici și Non-casnici pentru activitatea de 

colectare separată și transportul separat al Deşeurilor Municipale. 

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. 104 privind aprobarea încheierii și semnării Contractului de delegare 

a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 

colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad – 

Zona  2, cu Societatea Consult Soc Centrum S.R.L. 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparțin de  

domeniul public al comunei Socodor. 

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

amânarea adoptării proiectului de hotărâre până când va fi primit de la ministerul cu atribuții 

în domeniul administrației publice punctul de vedere cu privire la proiectul de hotărâre, așa 

cum este precizat la art.289 alin.(9)din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

Nu mai sunt discuții la acest punct înscris pe ordinea de zi. 

Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prevederilor HCL Socodor nr.58 din 

12.07.2015 privind aprobarea Contractului de administrare a unităților individuale de 

compostare care urmează să fie încheiat între Consiliul Local Socodor și Consiliul Județean 

Arad. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.2910/25.10.2019 întocmit de Crișan 

Gheorghe, secretarul general al comunei Socodor. 



5 

 

Se prezintă adresa nr.14750/19.07.2019, a Consiliului Județean Arad, prevederile 

Hotărârii nr.58/12.07.2015 a Consiliului Local Socodor, prevederile Hotărârii 

nr.179/25.06.2019 a Consiliului Județean Arad, prevederile Hotărârii nr.61/09.04.2015 a 

Consiliului Județean Arad și modificarea propusă Anexei 2 - Contract Administrativ, 

Cap.IV.Durata contractului, care va avea următorul conținut: ,,Art.3.Prezentul contract se 

încheie pe o perioadă de 5 ani de la data semnării de către părți”. 

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. 105 privind aprobarea modificării prevederilor HCL Socodor nr.58 din 

12.07.2015 privind aprobarea Contractului de administrare a unităților individuale de 

compostare care urmează să fie încheiat între Consiliul Local Socodor și Consiliul 

Județean Arad. 

Diverse. 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

Se solicită urgentarea lucrărilor executate la străzile din cadrul proiectului 

”Modernizare străzi în comuna Socodor, județul Arad” pentru reducerea disconfortului cauzat 

de lucrările începute și care au fost abandonate. Domnul primar informează membrii 

consiliului local despre faptul că zilnic se insistă la SC Dumexim SRL, constructorul care 

execută lucrările, pentru suplimentarea utilajelor și a personalului de pe șantier, 

amenințândul cu aplicarea de penalități și chiar cu rezilierea contractului de 

execuție.Totodată primarul comunei Socodor, domnul Jura Ioan Dimitrie se arată total 

nemulțumit de calitatea lucrărilor executate, care sunt și foarte întârziate, solicitând  

remedierea acestora de urgență. 

Nemaifiind alte probleme, preşedintele de ședință, 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 GENERAL  

            MUREȘAN ADRIAN MARIUS                                 CRIŞAN GHEORGHE  


