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 Număr de înregistrare: 3588 din 27 decembrie 2019 

   

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi  27 decembrie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.175 din data de 

20 decembrie 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 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 Nădăban Stelian Traian 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 29 noiembrie 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. 112 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 Nădăban Stelian Traian, prezintă 

consilierilor 
ORDINEA DE ZI 

după cum urmează: 

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

ordinare din data de 29.11.2019; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor pentru achiziționarea prin  

 

CONSILIUL LOCAL SOCODOR 
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.1, Cod Poștal:  317305, judeţul Arad, Tel.: +4 0257 358 100;  

Fax. +4 0257 358 112;  e-mail: socodor@gmail.com, primaria@socodor.ro; Web: www.socodor.ro 

  

mailto:socodor@gmail.com
mailto:primaria@socodor.ro


2 

 

cumpărare  și însușirea Raportului de Evaluare a imobilului teren intravilan și construcții de 

locuințe, în suprafață de 3784 mp din care construit 314,65 mp, identificat în CF nr.303312 

Socodor, număr topografic 29-30, situat în localitatea Socodor, nr.66, comuna Socodor, 

județul Arad, întocmit de Bojan Nicolae Emanoil , legitimația nr.17634, administrator la SC 

Just Eval Invest SRL, membru corporativ ANEVAR. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 19 decembrie 2019; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local definitiv pentru anul 2019; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2019 a 

Serviciului Apă-Canal Socodor; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și acțiuni de interes local 

efectuate de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2019; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 15.07.2020 a 

Scrisorii de Garantare a avansului pentru proiectul ”Construire grădiniță cu program normal, 

comuna Socodor, județul Arad”; 

9. 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.113 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 procedurilor pentru achiziționarea prin 

cumpărare  și însușirea Raportului de Evaluare a imobilului teren intravilan și construcții de 

locuințe, în suprafață de 3784 mp din care construit 314,65 mp, identificat în CF nr.303312 

Socodor, număr topografic 29-30, situat în localitatea Socodor, nr.66, comuna Socodor, 

județul Arad, întocmit de Bojan Nicolae Emanoil , legitimația nr.17634, administrator la SC 

Just Eval Invest SRL, membru corporativ ANEVAR, ținându-se cont că primul punct a fost 

aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.112/2019. 

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

raportul de specialitate înregistrat cu nr.3579/ 20.12.2019 întocmit de către domnul Crișan 

Gheorghe, secretarul comunei Socodor. Se prezintă Raportul de evaluare nr. 4428 din 20 

decembrie 2019 pentru  imobilului teren intravilan și construcții de locuințe, în suprafață de 

3784 mp din care construit 314,65 mp, identificat în CF nr.303312 Socodor, număr 

topografic 29-30, situat în localitatea Socodor, nr.66, comuna Socodor, județul Arad, întocmit 

de Bojan Nicolae Emanoil, administrator la SC Just Eval Invest SRL, membru corporativ 

ANEVAR. Suma maximă până la care comisia poate negocia prețul imobilului este de 

25.000 de euro.  

Domnul primar Jura Ioan Dimitrie intervine și arată care sunt motivele pentru care se 

dorește achiziționarea imobilului. Așa cum am informat și la ședința ordinară din luna 

noiembrie, pe de o parte se dorește construirea pe terenul respectiv de locuințe care vor fi 
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închiriate tinerilor cu vârsta de până la 35 ani și pentru persoanele care deservesc comuna, 

respectiv cadre didactice, polițiști și funcționari publici, iar pe de altă parte am revitaliza zona 

respectivă din punct de vedere urbanistic și arhitectural, având în vedere faptul că, 

construcțiile de pe terenul respectiv sunt într-o continuă degradare, iar proprietarul nu 

dispune de sumele necesare pentru întreținere/repararea acestora. Dacă achiziția se va 

concretiza, vom demara procedurile pentru includerea terenului  respectiv în Programul de 

construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii care se adresează tinerilor cu vârste 

cuprinse între 18-35 de ani, care nu își permit să cumpere un apartament sau să închirieze o 

locuință de pe piața liberă derulat de către Agenția Națională pentru Locuințe. 

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. 

Se solicită de către domnul Nădăban Stelian Traian propuneri pentru comisia de 

negociere a prețului final al imobilului. Doamna consilier Crișan Ramona îl propune pe 

domnul  consilier Nădăban Stelian Traian, domnul Igna Ioan îl propune de domnul consilier 

Unc Dimitrie și domnul consilier Săcară Doru Ioan îl propune pe domnul consilier Hanza 

Remus Ovidiu. 

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. 114 privind aprobarea procedurilor pentru achiziționarea prin 

cumpărare și însușirea Raportului de Evaluare a imobilului teren intravilan și 

construcții de locuințe, în suprafață de 3784 mp din care construit 314,65 mp, 

identificat în CF nr.303312 Socodor, număr topografic 29-30, situat în localitatea 

Socodor, nr.66, comuna Socodor, județul Arad, întocmit de Bojan Nicolae Emanoil, 

legitimația nr.17634, administrator la SC Just Eval Invest SRL, membru corporativ 

ANEVAR. 

Punctul 3 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea execuție bugetare la 19 decembrie 2019. 

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

referatul de specialitate înregistrat cu nr.3583/ 20.12.2019 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 

19.12.2019, referatul nr.3595/20.12.2019 privind execuția bugetului creditelor interne la 

19.12.2019 și nr.3596/20.12.2019 prind execuția bugetului veniturilor proprii și subvenții  la 

19.12.2019. Se prezintă detaliat veniturile încasate și plățile efectuate în perioada 

01.01.2019 - 19.12.2019, 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 01.01.2019-19.12.2019  aferente  

bugetului creditelor interne precum și execuția pentru trimestrul IV anul 2019  a Serviciului 

Apă-Canal Socodor. 
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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.115 privind aprobarea execuție bugetare la 19 decembrie 2019. 

 Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local definitiv, rectificat în luna 

decembrie 2019. 

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

referatul de specialitate înregistrat cu nr.3572/ 20.12.2019 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 rectificarea bugetului local 

din luna decembrie 2019. 

Se prezintă prevederile HGR Nr.971/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru 

unele unități administrativ-teritoriale, prin care s-a alocat Comunei Socodor suma de 48 mii 

lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare. Se prezintă detaliat, pe fiecare 

capitol bugetar și pe fiecare linie bugetară, modificările propuse în structura bugetului, cu 

alocări suplimentare și retrageri de credite, în special la proiectele cu finanțare 

nerambursabilă. Venituri totale și cheltuieli totale sunt în suma de 20.470,00 mii lei, suma 

care include și excedentul din anul 2018, din care la secțiunea de funcționare este prevăzută 

suma de 4.073,00 mii lei și la secțiunea de dezvoltare suma de 16.397 mii lei. Astfel, la 

cap.5102 „Administrație” sunt diminuate sumele alocate per total capitol cu 115 mii lei, din 

care cheltuielile de personal cu 30 mii lei, cheltuielile cu bunurile și serviciile cu 15 mii lei și 

cheltuielile de capital cu 70 mii lei, la cap.5402 „Servicii publice”  au fost diminuate 

cheltuielile de capital cu 350 mii lei, la cap.5502 „Datoria publică” dobânzile aferente datoriei 

publice interne au fost diminuate cu 10 mii lei, la cap.6502 „Învățământ” au fost reduse 

cheltuielile de capital cu 6.650 mii lei, la cap.7002 ”Servicii de dezvoltare publică și locuințe” 

au fost reduse cheltuielile de capital cu suma de 3.640 mii lei, la cap.7402 „Mediu și ape” au 

fost majorate cheltuielile cu bunurile și serviciile cu 18 mii lei, sume necesare pentru 

achiziționarea de containere și pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor, iar la 

cap.8402 „Transporturi și telecomunicații” au fost diminuate per total capitol cheltuielile cu 

suma de 7.438 mii lei, din care cheltuielile de capital cu suma de 450 mii lei și cheltuielile cu 

proiectele cu finanțare nerambursabilă cu suma de 7.088 mii lei, fiind majorate cheltuielile cu 

bunurile și serviciile cu suma de 100 mii lei. 

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. 116 privind aprobarea bugetului local definitiv pentru anul 2019. 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  rectificat în luna decembrie, buget 

definitiv pentru anul 2019 al Serviciul Apă-Canal Socodor. 

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

referatul de specialitate înregistrat cu nr.3586/ 20.12.2019 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 rectificarea bugetului 

Serviciului Apă-Canal Socodor, în luna decembrie 2019. Sunt prezentate modificările pe 

fiecare linie bugetară. Au fost diminuate cheltuielile de bunurile și serviciile cu suma de 60 

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. 117 privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2019, rectificat 

în luna decembrie al Serviciului Apă-Canal Socodor. 

Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021. 

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

referatul de specialitate înregistrat cu nr.3190/20.12.2019 întocmit de către secretarul 

comunei Socodor. Se prezintă avizul conform nr.3332/58/13.12.2019 emis de Inspectoratul  

Școlar al Județului Arad pentru rețeaua școlară de pe raza UAT comuna Socodor care va 

funcționa în anul școlar 2020-2021. 

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 

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

în funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 118 privind aprobarea reţelei şcolare din anul şcolar 2020-2021. 

Punctul 7 

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local 

pentru anul 2020 executate de persoanele beneficiare de ajutor social. 

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

raportul de specialitate nr.3589/20.12.2019 întocmit de doamna Pantea Nicoleta, inspector 

în cadrul Compartimentului de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Socodor. Se prezintă lista cu beneficiarii de ajutor social, lista cu 

persoanele beneficiare de ajutor social care pot presta servicii și efectua lucrări, precum și 

planul de lucrări și acțiuni de interes local propus pentru anul 2020. 

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. 119 privind aprobarea planului de acţiuni şi  lucrări de interes local 

pentru anul 2020 executate de persoanele beneficiare de ajutor social. 

Punctul 8 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 15.07.2020 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.3592/20.12.2019 întocmit de către secretarul 

comunei Socodor și de către doamna Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate în 
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cadrul Compartimentului financiar contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Socodor. 

Se solicită aprobarea prelungirii până la data de 15.07.2020 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 6 

luni, până la data de 30.06.2020 și implicit prelungirea Scrisorii de Garantare a avansului 

până la data de 30.06.2020 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.120 privind aprobarea prelungirii până la data de 15.07.2020 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”. 

Diverse. 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

Domnul primar Jura Ioan Dimitrie le mulțumește frumos pentru toată activitatea 

desfășurată în cursul anul 2019, le urează un an nou mai bun și tradiționalul „La mulți ani”!. 

Nemaifiind alte probleme, preşedintele de ședință, domnul  Nădăban Stelian Traian 

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

tuturor pentru participarea la ședință. 

 

 

            PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                       CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL  

            NĂDĂBAN STELIAN TRAIAN                                CRIŞAN GHEORGHE  


