
1 

 

 

 Număr de înregistrare: 3305 din 29 noiembrie 2019 

   

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi  29 noiembrie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.161 din data de 

22 noiembrie 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 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 31 octombrie 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. 106 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 31.10.2019; 

 

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 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna noiembrie 

2019.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat la Serviciul Apă-

Canal Socodor; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de 

funcții al primăriei comunei Socodor; 

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 

trei luni; 

6. 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.107 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 bugetului local rectificat în luna noiembrie 2019, 

ținându-se cont că primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.106/2019. 

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

referatul de specialitate înregistrat cu nr.3226/ 22.11.2019 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 noiembrie 2019.Se prezintă detaliat, pe fiecare capitol bugetar și pe fiecare linie 

bugetară, modificările propuse în structura bugetului. Astfel, la cap.5102 ”Administrație” sunt 

diminuate sumele alocate pentru cheltuielile de personal cu 47 mii lei și cheltuielile cu 

bunurile și serviciile cu 48 mii lei, la cap.5402 ”Servicii publice” cheltuielile au crescut cu 1 

mii lei, la cap.6702 ”Cultură”  au fost majorate cheltuielile cu 40 mii lei, fiind suplimentate 

sumele pentru asociații și fundații cu 33 mii lei și sumele alocate pentru indemnizațiile 

asistenților personali cu 18 mii lei și au fost diminuate cheltuielile de personal cu 11 mii lei, la 

cap.7002 ”Servicii de dezvoltare publică” au fost suplimentare sumele cu 32 mii lei pentru 

finanțarea bunurilor și serviciilor,  iar la cap.7402 ”Mediu și ape” au fost diminuate sumele cu 

41 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 dacă mai sunt 

solicitate clarificări  pentru proiectul de hotărâre. 
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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. 108 privind aprobarea bugetului local rectificat în luna noiembrie 

2019. 

Punctul 3 

            Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  rectificat în luna noiembrie la 

Serviciul Apă-Canal Socodor. 

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

referatul de specialitate înregistrat cu nr.3229/ 22.11.2019 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 noiembrie 2019. Sunt prezentate modificările pe 

fiecare linie bugetară. Au fost diminuate cheltuielile de personal cu 18 mii lei și au fost 

majorate cheltuielile cu bunurile și serviciile cu 18 mii lei( încălzit, iluminat și forța motrică cu 

17 mii lei și materiale și prestări servicii cu caracter funcțional cu 1 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 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.109 privind aprobarea bugetului rectificat în luna noiembrie la 

Serviciul Apă-Canal Socodor. 

 Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al 

primăriei comunei Socodor. 

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

referatul de specialitate înregistrat cu nr.3232/22.11.2019 întocmit de către secretarul 

comunei Socodor. Se prezintă adresa primită de la  Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici nr. 48046/ 2019, prin care se comunică luarea la cunoștință de modificările aduse 

asupra structurii de funcții publice din aparatul de specialitate al primarului, precum și 

observațiile de ordin legal cu privire la prevederile HCL 92/2019. A fost prezentat Procesul 

Verbal de control nr.46/29.10.2019 efectuat de către Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială Arad la Primăria comunei Socodor, prin care se dispune măsura de 

remediere  a structurii organizatorice cu respectarea cerințelor impuse de HG  nr. 797/2017, 

respectiv doamna Pantea Nicoleta, inspector în cadrul compartimentului de asistență 

socială, va ocupa postul cu atribuții principale în domeniul serviciilor sociale, inclusiv 
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monitorizarea asistenților personali, funcție publică, iar postul de ”Responsabil cu evidenţa şi 

plata beneficiilor de asistenţă socială” devine vacant. 

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. 110 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții 

al primăriei comunei Socodor. 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei 

luni. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3235/21.11.2019 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 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. 

Se propune de către domnul consilier Igna Ioan ca domnul consilier Nădăban 

Stelian Traian 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. 111 privind alegerea domnului Nădăban Stelian Traian 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 despre acțiunea de prindere a câinilor 

fără stăpân de către personalul specializat din cadrul Adăpostului de câini fără stăpân din 
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cadrul Gospodăriei Comunale Arad, acțiune desfășurată la solicitarea mai multor cetățeni și 

în special a crescătorilor de ovine din partea de est a localității (Zona Nile). Costul complet 

pentru capturarea, transportul, deparazitarea și cazarea pentru cel puțin 30 zile se ridică la 

peste 900 lei, conform tarifelor transmise de către Gospodăria Comunală Arad. Domnul 

consilier Teorean Claudiu Dan este nemulțumit de costul practicat de echipa specializată 

pentru prinderea de pe domeniul public a câinilor fără stăpân. Domnul secretar atrage 

atenția asupra prevederilor Legii 205/2004 (r1) privind protecția animalelor, cu modificările și 

completările ulterioare, unde la art.25 alin.(1) este prevăzută infracțiune, care  se 

pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, uciderea animalelor, cu 

intenție. În consecință nu avem altă alternativă, decât să solicităm în viitorul apropiat 

medicului concesionar din cadrul Cabinetului Medical Veterinar Socodor să procedeze de 

urgență la crotalierea/microciparea tuturor câinilor de pe raza localității, pentru identificarea 

acestora în cazul abandonului pe domeniul public. După identificare, toate costurile vor fi 

suportate de proprietarul animalelor, prin debitarea automată la poziția de rol a tuturor 

cheltuielilor efectuate cu capturarea, transportul, deparazitarea, cazare și eutanasierea, 

după caz, a fiecărui animal în parte. 

  Domnul primar informează și despre intențiile de achiziționare a fostei grădinițe 

maghiare, imobil  deținut de către Parohia Romano Catolică Socodor și care este într-o stare 

avansată de degradare. Au fost purtate discuții cu preotul paroh și cu o parte din membrii 

comitetului parohial și se va întocmit un raport de evaluare pentru stabilirea prețului aferent 

imobilului, raport care va fi prezentat spre aprobare în consiliul local. Dacă se va concretiza 

achiziția, doresc să demarez procedurile de construire pe terenul respectiv a unui bloc de 

locuințe pentru tineri cu minim 12 apartamente.  

 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  


