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 Număr de înregistrare: 335 din 31 ianuarie 2020 

   

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi  31 ianuarie 2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.13 din data de 

23 ianuarie 2020. 

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, doamna Pantea Nicoleta, 

domnul Nan Ioan, domnul Darazs Tibor, domnul Pășcuțiu Gheorghe Florin, domnul Boțoc 

Cătălin Adrian 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 27 decembrie 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. 1 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 27.12.2019; 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea validării Dispoziției nr.1/09.01.2020 a  

primarului comunei Socodor privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2019 a 

secțiunii de dezvoltare, în sumă de 7.737.133,25 lei din excedentul anilor precedenți al 

bugetului local; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea validării Dispoziției nr.2/09.01.2020 a 

primarului comunei Socodor privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2019 a 

secțiunii de funcționare, în sumă de 24.826,52 lei din excedentul anului precedent al 

bugetului Serviciului Apă-Canal Socodor; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2019 

în anul 2020; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului UAT 

Socodor la 31.12.2019; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31 decembrie 2019; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pentru semestru II 2019, privind  

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul 

Primăriei Socodor; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de analiză a activității SVSU 

Socodor pentru semestrul II 2019; 

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

proiectului „Creșterea eficienței energetice prin măsuri de reabilitare și modernizare a clădirii 

primăriei comunei Socodor”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Serviciului 

Apă - Canal Socodor al anului 2019, în anul 2020; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

pentru anul 2020; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de colectare a deșeurilor 

municipale după principiul „Plătești cât arunci”; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local inițial pentru anul 2020; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului inițial pentru anul 2020 a 

Serviciului Apă - Canal Socodor; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului inițial pentru anul 2020 a Clubului 

Sportiv Socodor; 

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte 

din echipa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

unității administrativ-teritoriale; 

17. Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și 

derulării procedurilor de atribuire  a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor 

lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educative 

aferente distribuției de lapte, produse lactate și fructe în școli; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării(cumpărării) de către Comuna 

Socodor a imobilului înscris în CF nr.303312 Socodor, număr topografic 29-30, situat în 

localitatea Socodor, nr.66, județul Arad aparținând Bisericii Romano - Catolice Socodor; 

19. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Local Socodor aferentă 

anului 2020, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 

Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad; 

20. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Local Socodor aferentă 

anului 2019 și a anului 2020, la bugetul Asociației Grup de Acțiune Locală „Micro - Regiunea 

Văilor Crișurilor Alb și Negru"; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, modificat și  
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actualizat al proiectului „Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice 

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

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției proprii și a cheltuielilor  

neeligibile a Comunei Socodor în cadrul proiectului „Realizarea sistemului de producție și  

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

Arad”; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea echipei de implementare a proiectului 

„Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie 

geotermală, în comuna Socodor, județul Arad”; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție Lot.1 „Modernizare centură ocolitoare și racord cu străzile 27, 

29,10 și 46, comuna Socodor”, obiectiv de investiție Lot.2 „Refacere pod din beton peste 

Crișul Alb” și obiectiv de investiție Lot.3 „Construire infrastructură în zona industrială de est”; 

25. Diverse. 

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

completarea  ordinii de zi. 

Intervine domnul primar Jura Ioan Dimitrie și propune suplimentarea ordinii de zi a 

ședinței ordinare cu încă trei proiecte de hotărâre, după cum urmează: 

1. Punctul 1 suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la 

Contractul de delegare nr. 2853/25.10.2019 și a Actului adițional la Contractul nr. 1869/ 

11.12.2017; 

2. Punctul 2 suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de 

instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Socodor”. 

3. Punctul 3 suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale 

și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Amenajare Drum Agricol nr.12, 

comuna Socodor, județul Arad”. 

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.12 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 validării Dispoziției nr.1/09.01.2020 a primarului 

comunei Socodor privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2019 a secțiunii 

de dezvoltare, în sumă de 7.737.133,25 lei din excedentul anilor precedenți al bugetului 

local, ținându-se cont că primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.1/2020. 

Se dă cuvântul doamnei Tîlmaciu Nela – Daniela, inspector de specialitate în cadrul 

Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Socodor. Se prezintă referatul de specialitate al Compartimentului financiar-

contabil, impozite și taxe, întocmit de doamna Tîlmaciu Nela - Daniela, înregistrat cu 

nr.89/14.01.2020. Se citește integral Dispoziția nr.1/09.01.2020 a primarului comunei 
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Socodor privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2019 a secțiunii de 

dezvoltare, în sumă de 7.737.133,25 lei din excedentul anilor precedenți al bugetului local. 

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 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.3 privind aprobarea validării Dispoziției nr.1/09.01.2020 a primarului 

comunei Socodor privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2019 a 

secțiunii de dezvoltare, în sumă de 7.737.133,25 lei din excedentul anilor precedenți al 

bugetului local al comunei Socodor. 

Punctul 3 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea validării Dispoziției nr.2/09.01.2020 a primarului 

comunei Socodor privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2019 a secțiunii 

de funcționare, în sumă de 24.826,52 lei din excedentul anului precedent al bugetului 

Serviciului Apă - Canal Socodor. 

  Se dă cuvântul doamnei Tîlmaciu Nela – Daniela, inspector de specialitate în cadrul 

Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe din aparatul de specialitate al  

primarului comunei Socodor. Se prezintă referatul de specialitate al Compartimentului  

financiar-contabil, impozite și taxe, întocmit de doamna Tîlmaciu Nela - Daniela, înregistrat 

cu nr.92/14.01.2020. Se citește integral Dispoziția nr.2/09.01.2020 a primarului comunei 

Socodor privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2019 a secțiunii de 

funcționare, în sumă de 24.826,52 lei din excedentul anului precedent al bugetului 

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 

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: 
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HOTĂRÂREA nr.4 privind aprobarea validării Dispoziției nr.2/09.01.2020 a primarului 

comunei Socodor privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2019 a 

secțiunii de funcționare, în sumă de 24.826,52 lei din excedentul anului precedent al 

bugetului Serviciului Apă - Canal Socodor. 

 Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2019 în 

anul 2020. 

Se dă cuvântul doamnei Tîlmaciu Nela – Daniela, inspector de specialitate în cadrul 

Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Socodor. Se prezintă referatul de specialitate al Compartimentului financiar-

contabil, impozite și taxe, întocmit de doamna Tîlmaciu Nela - Daniela, înregistrat cu 

nr.95/14.01.2020. Se prezintă anexa cu proiecte care urmează a fi finanțate în cursul anului 

2020 din excedentul bugetar înregistrat la data de 31.12.2019. 

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.5 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2019  în 

anul 2020. 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei 

Socodor la data de 31.12.2019 . 

Se dă cuvântul domnului Pășcuțiu Gheorghe Florin. Se prezintă de către acesta 

referatul de specialitate înregistrat cu nr.98/14.01.2020 întocmit de către domnul Pășcuțiu 

Gheorghe Florin, inspector în cadrul compartimentului financiar contabil, impozite și taxe din 

cadrul Primăriei Socodor, cu privire la aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului 

Comunei Socodor la data de 31.12.2019. Se prezintă Procesul Verbal nr.243/23.01.2020 al 

Comisiei de inventariere privind rezultatele finale ale inventarierii patrimoniului comunei 

Socodor la data de 31.12.2019. 

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. 6 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei 

Socodor la data de 31.12.2019. 

Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară la 31 decembrie 

2019. 

Se dă cuvântul doamnei Tîlmaciu Nela – Daniela, inspector de specialitate în cadrul 

Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Socodor. Se prezintă referatul de specialitate înregistrat cu nr.101/14. 01.2020 

întocmit de către doamna Tîlmaciu Nela - Daniela, cu privire la execuția bugetului local la 

31.12.2019, referatul nr.101/a/14.01.2020 privind execuția bugetului creditelor interne la 

31.12.2019 și nr.101/b/14.01.2020 prind execuția bugetului veniturilor proprii și subvenții  la 

31.12.2020. Se prezintă detaliat veniturile încasate și plățile efectuate în perioada 

01.01.2019 - 31.12.2019, 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 01.01.2019-31.12.2019  aferente  

bugetului creditelor interne precum și execuția pentru 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 

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. 7 privind aprobarea contului de execuție bugetară la 31 decembrie 

2019. 

Punctul 7 

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pe semestrul II 2019 privind 

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap angajați în cadrul Primăriei 

Socodor. 

Se dă cuvântul doamnei Pantea Nicoleta. Se prezintă de către aceasta raportul de 

specialitate nr.104/14.01.2020 întocmit de doamna Pantea Nicoleta, inspector în cadrul 

Compartimentului de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
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comunei Socodor. Se prezintă lista asistenților personali ai persoanelor cu handicap angajați 

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. 

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. 8 privind aprobarea raportului pe semestrul II 2019 privind activitatea 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap angajați în cadrul Primăriei Socodor. 

Punctul 8 

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de analiză a activităţii S.V.S.U. 

Socodor pe semestrul II al anului 2019. 

Se dă cuvântul domnului Boțoc Cătălin Adrian. Se prezintă de către acesta referatul 

de specialitate înregistrat cu nr.107/14.01.2020 întocmit de către domnul Boțoc Cătălin 

Adrian, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului SVSU Socodor. Sunt prezentate 

măsurile întreprinse în semestrul II al anului 2019 pentru prevenirea incendiilor. Se prezintă 

o listă cu dotările necesare pentru buna funcționare a SVSU Socodor, respectiv costume de 

protecție pentru membrii voluntari din cadrul SVSU și alte obiecte de inventar specifice 

activității de prevenire și stingere a incendiilor și/sau înlăturarea pagubelor produse de 

inundații. 

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: 

HOTĂRÂREAnr.9 privind aprobarea raportului de analiză a activităţii S.V.S.U. Socodor 

pe semestrul II al anului 2019. 

Punctul 9 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai  



8 

 

proiectului „Creșterea eficienței energetice prin măsuri de reabilitare și modernizare a clădirii 

primăriei comunei Socodor”. 

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

referatul de specialitate înregistrat cu nr.201/23.01.2020, întocmit de către domnul Crișan 

Gheorghe, secretar general al comunei Socodor. Documentația tehnică actualizată și 

modificată urmează a fi depusă, până la data de 31 martie 2020, în vederea obținerii unei 

finanțări nerambursabile în cadrul Granturilor Spațiului Economic European (SEE) și 

Norvegiene, fonduri provenite din contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și 

Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic 

European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul 

Europei și statele baltice, apel de proiecte „RO- Energy: Îmbunătățirea Eficienței Energetice”. 

Prin proiect se dorește creșterea eficienței energetice prin măsuri de reabilitare și 

modernizare a clădirii primăriei comunei Socodor, prin izolarea pereților exteriori ai clădirii, 

înlocuirea geamurilor și ușilor, producerea de energie electrică și apă caldă cu ajutorul 

panourilor solare și alte activități care vor conduce obligatoriu la reducerea CO2 și implicit la 

protejarea mediului înconjurător. Valoarea totală înscrisă în devizul general actualizat al 

proiectului este de 677.660 lei, cu o finanțare nerambursabilă  de 576.011 lei ( 85%) și cu o 

contribuție proprie de 101.649 lei (15%), contribuție provenită din bugetul local al comunei 

Socodor, în conformitate cu prevederile ghidului 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.10  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului „Creșterea eficienței energetice prin măsuri de reabilitare și modernizare a 

clădirii primăriei comunei Socodor”. 

Punctul 10 

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Serviciului Apă 

- Canal Socodor al anului 2019, în anul 2020. 

Se dă cuvântul doamnei Tîlmaciu Nela – Daniela, inspector de specialitate în cadrul 

Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe din aparatul de specialitate al  

primarului comunei Socodor. Se prezintă referatul de specialitate al Compartimentului  

financiar-contabil, impozite și taxe, întocmit de doamna Tîlmaciu Nela - Daniela, înregistrat 

cu nr.218/23.01.2020. Suma de 5.794,48 lei, rezultată ca excedent la 31.12.2019 al 

execuției bugetului Serviciului Apă - Canal Socodor, se reportează în anul 2020 aceeași 

destinație, suma va fi utilizată pentru finanțarea cheltuielilor de la secțiunea de funcționare și 

după caz, la secțiunea de dezvoltare. 

 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.11  privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Serviciului Apă 

- Canal Socodor din anul 2019 cu aceeași destinație în anul 2020. 

Punctul 11 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

pentru anul 2020.  

Se dă cuvântul doamnei Pantea Nicoleta. Se prezintă de către aceasta raportul de 

specialitate nr.120/15.01.2020 întocmit de doamna Pantea Nicoleta, inspector în cadrul 

Compartimentului de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Socodor. Se prezintă planul anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul Comunei Socodor 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.12 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul local pentru anul 2020. 

Punctul 12 

Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de colectare a deșeurilor municipale 

după principiul „Plătești cât arunci”.  

Se dă cuvântul domnului Crișan Gheorghe. Se prezintă de către aceasta raportul de 

specialitate nr.204/23.01.2020 întocmit de Crișan Gheorghe secretar general al comunei 

Socodor, Pășcuțiu Gheorghe Florin, inspector în cadrul Compartimentului financiar-contabil, 

impozite și taxe și doamna Tîlmaciu Nela – Daniela, inspector de specialitate în cadrul 



10 

 

Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Socodor.  

Se prezintă un raport cu cantitatea de gunoi menajer colectată în cursul anul 2019.Ca 

referință, în luna decembrie 2019, a fost colectată și depozitată cantitatea de 36,92 tone de 

la persoanele fizice și 10,5 tone de la agenții economici. Suma de plată pentru colectarea 

gunoiului menajer de la persoanele fizice este de 19.052,75 lei, iar de la persoanele juridice 

5.418,58 lei. Tariful pentru 1kg de gunoi menajer este de 0,516 lei. 

Începând cu luna ianuarie 2020, tariful pentru 1kg de gunoi menajer se va majora 

odată creșterea taxei pentru economia circulară de la 30 lei/tonă la 80 lei/tonă, rezultând un 

tarif de 0,576 lei/kg. 

Având în vedere aplicarea principului ”Plătești cât arunci”, începând cu luna iunie 

2020, se propune obligativitatea colectării selective pe 6 fracții, după cum urmează:deșeuri 

municipale, hârtie/carton, plastic, sticlă, metal, compost compact.  

Modul de colectare va fi următorul: 

 gunoiul menajer se va colecta în saci de culoare neagră, personalizați cu „Primăria  

comunei Socodor - sac pentru colectarea gunoiului menajer”, saci puși în vânzare la sediul 

primăriei Socodor și la operatorii economici interesați de la nivelul comunei Socodor, la 

prețul de 18 lei/sac ( se estimează cantitatea de maxim 30 kg gunoi menajer care ar putea fi 

colectat în sac și se estimează prețul de 1 leu pentru achiziționarea unui sac personalizat). 

 hârtie/carton, plastic, sticlă și metalul se vor colecta în saci care avea culorile  

albastru pentru hârtie, verde pentru sticlă și  roșu pentru metal, personalizați cu „Primăria 

comunei Socodor - sac pentru colectarea selectivă , respectiv hârtie/carton, plastic, sticlă și 

metal, saci puși în vânzare la sediul primăriei Socodor și la operatorii economici interesați de 

la nivelul comunei Socodor, la prețul de 3 lei/sac (se estimează costul de 2 lei/sac pentru 

colectare și transport la stația de colectare selectivă a Comunei Socodor și se estimează 

prețul de 1 leu pentru achiziționarea unui sac personalizat). Nu se aplică costuri 

suplimentare în cazul fracțiilor pentru depozitare. 

 compost compact, compostorul va fi pus la dispoziția fiecărei gospodării gratuit și va fi  

utilizat pentru depozitarea resturilor vegetale, resturi ale fructelor/legumelor șa. 

 Prin punerea în practică a prezentei proceduri cu aplicare după principiul „Plătești cât 

arunci” se estimează o reducere a cantității de gunoi menajer cu până la 50% și implicit 

diminuarea costurilor cu colectarea, depozitarea și a celorlalte taxe aplicate conform 

prevederilor legale. Informarea și conștientizarea populației cu aplicarea noii proceduri se va 

face de către personalul din cadrul Primăriei Socodor, condus de către domnul viceprimar 

Teorean Ioan Cornel. Afișele, pliantele și anunțurile care vor fi publicate pe rețelele  de 

socializare, pe pagina de internet și la avizierele de la Primăria Socodor și Școala 

Gimnazială „Iustin Marșieu” Socodor, vor fi concepute, editate și tipărite de către domnul 

Pășcuțiu Gheorghe Florin și domnul Crișan Gheorghe. 

 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. 
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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.13 privind aprobarea procedurii de colectare a deșeurilor municipale 

după principiul „Plătești cât arunci”. 

Punctul 13 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local inițial al Comunei Socodor 

pentru anul 2020.  

Se dă cuvântul  doamnei Tîlmaciu Nela – Daniela, inspector de specialitate în cadrul 

Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe din aparatul de specialitate al  

primarului comunei Socodor. Se prezintă referatul de specialitate al Compartimentului  

financiar-contabil, impozite și taxe, întocmit de doamna Tîlmaciu Nela - Daniela, înregistrat 

cu nr.207/23.01.2020. 

Sunt prezentate veniturile bugetului local, estimările primite prin adresa  ARG_STZ_  

357/13.01.2020 emisă de A.J.F.P. Arad cu privire la estimarea impozitului pe venit în cota de 

63%, în sumă de 685 mii lei, sumele alocate pentru echilibrarea bugetului local din impozitul 

pe venit și din taxa pe valoarea adăugată, sumele alocate de către Consiliul Județean pentru 

finanțarea proiectelor de investiții din cota de 6% din impozitul pe venit și sumele repartizate 

comunei Socodor pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 

aprobate prin Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pentru anul 2020.  

La partea de cheltuieli sunt prezentate detaliat fiecare cheltuială înscrisă în bugetul 

local, în cadrul fiecărui capitol bugetar și pe fiecare linie bugetară în parte. 

Bugetul local al Comunei Socodor pe anul 2020, are venituri totale și cheltuieli totale 

în suma de 32.438,00 mii lei, suma care include și excedentul din anul 2019, din care la 

secțiunea de funcționare este prevăzută suma de 4.356,00 mii lei(13,43% din total buget) și 

la secțiunea de dezvoltare suma de 28.082,00 mii lei (86,57% din total buget).Se prezintă 

lista cu investițiile în derulare și cu investițiile propuse pentru anul 2020. Bugetul creditelor 

interne are venituri din împrumuturi în sumă de 727,86 mii lei și cheltuieli la secțiunea de 

dezvoltare de 727,86 mii lei, sumă care se va utiliza pentru prefinanțarea proiectelor cu 

finanțare nerambursabilă, conform destinație aprobate în Convenția de împrumut încheiată 

cu Ministerul Finanțelor. 

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.14 privind aprobarea bugetului local inițial al Comunei Socodor 

pentru anul 2020. 
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Punctul 14 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului inițial pentru anul 2020 a Serviciului 

Apă - Canal Socodor.  

Se dă cuvântul  doamnei Tîlmaciu Nela – Daniela, inspector de specialitate în cadrul 

Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe din aparatul de specialitate al  

primarului comunei Socodor. Se prezintă referatul de specialitate al Compartimentului  

financiar-contabil, impozite și taxe, întocmit de doamna Tîlmaciu Nela - Daniela, înregistrat 

cu nr.210/23.01.2020. 

Sunt prezentate veniturile estimate din serviciile prestate de Serviciul Apă-Canal 

Socodor, respectiv furnizare apă și canalizare menajeră care sunt în valoare totală de 292 

mii lei. Cheltuielile prevăzute pentru anul 2020 sunt în sumă de 292 mii lei, din care 

cheltuieli de personal în sumă de 115 mii lei și cheltuieli cu bunurile și serviciile în sumă de 

177 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.15 privind aprobarea bugetului inițial pentru anul 2020 al Serviciului 

Apă - Canal Socodor. 

Punctul 15 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului inițial pentru anul 2020 a Clubului 

Sportiv Socodor.  

Se dă cuvântul  doamnei Tîlmaciu Nela – Daniela, inspector de specialitate în cadrul 

Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe din aparatul de specialitate al  

primarului comunei Socodor. Se prezintă referatul de specialitate al Compartimentului  

financiar-contabil, impozite și taxe, întocmit de doamna Tîlmaciu Nela - Daniela, înregistrat 

cu nr.213/23.01.2020. 

Veniturile totale ale  Clubului Sportiv Socodor sunt de 251 mii lei, venituri provenite  

din alocări de la bugetul local în sumă de 240 mii lei, din sponsorizări 10 mii lei și din alte  

surse 1 mii lei.  

Cheltuielile pentru anul 2020 sunt prevăzute să finanțeze activitatea sportivă pentru 

funcționarea a trei secții în cadrul clubului, respectiv secția fotbal cu suma alocată de 231 

mii lei, secția tenis de câmp cu suma alocată de 10 mii lei și secția navomodelism cu suma 

de 10 mii lei. Sunt prezentate cheltuielile clubului, din care cheltuielile de personal (salariu 

director club cu normă întreagă și contabilitate cu normă parțială) în sumă de 60 mii lei și 

alte cheltuieli cu bunurile și serviciile în sumă de 1 mii lei. Cheltuieli cu transportul la 

competițiile sportive în sumă de 30 mii lei. La secția fotbal, sunt prevăzute cheltuieli pentru 

echipele de seniori, junior și copii, cheltuieli cum sunt contractele de joc pentru activitatea 
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sportivă la jucători și antrenori, indemnizație de efort sportivi, vize medicale, vize AJF, 

pregătire de iarnă, bareme arbitraje, combustibil  pentru  deplasări, medic  echipa, 

echipamente, alte cheltuieli necesare desfășurării activităților sportive în sumă de 140.000  

lei.  

       Secția navomodelism, cheltuieli pentru organizarea de competiții, întreținere bază  

navomodelism, cheltuieli cu plata antrenorului/instructorului, indemnizație de efort sportivi, 

bareme arbitraje, combustibil  pentru  deplasări, echipamente, alte cheltuieli necesare 

desfășurării activităților sportive) în sumă de 10 mii lei; 

       Secția tenis de câmp, cheltuieli pentru organizarea de competiții, întreținere teren  

tenis de câmp, cheltuieli cu plata antrenorului/instructorului, indemnizație de efort sportivi, 

bareme arbitraje, combustibil pentru deplasări, echipamente, alte cheltuieli necesare 

desfășurării activităților sportive în sumă de 10.000  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.16 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului 

sportiv de drept public ”Club Sportiv Socodor” pe anul 2020. 

Punctul 16 

Proiect de hotărâre privind aprobarea privind desemnarea a doi consilieri locali care 

să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al unității administrativ-teritoriale. 

Se dă cuvântul  domnului Crișan Gheorghe. Se prezintă raportul compartimentului de 

resort, înregistrat cu nr.216 din 23.01.2020, întocmit de către Crișan Gheorghe secretar 

general al comunei 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 solicită, în conformitate cu prevederile art.485 alin.(5) din OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ, desemnarea a doi consilieri care să facă parte, împreună cu primarul 

comunei Socodor, din comisia de evaluare performantelor profesionale individuale ale 

secretarului general al comunei Socodor. 

Domnul președinte, Nădăban Stelian Traian, solicită propuneri din partea consilierilor: 
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 domnul Mureșan Adrian Marius îl propune pe domnul Teorean Claudiu Dan; 

 domnul Palcu Raul îl propune de domnul Hanza Remus Ovidiu;  

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.17 privind desemnarea domnului consilier Hanza Remus Ovidiu și a 

domnului consilier Teorean Claudiu Dan să facă parte din comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității 

administrativ-teritoriale comuna Socodor pentru anul 2019. 

Punctul 17 

Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și 

derulării procedurilor de atribuire  a contractelor /acordurilor cadru pentru achiziția produselor 

lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educative 

aferente distribuției de lapte, produse lactate și fructe în școli.  

Se dă cuvântul  domnului Crișan Gheorghe. Se prezintă referatul de specialitate al 

secretarului general al comunei Socodor, înregistrat cu nr.219/23.01.2020. 

Se citește adresa nr.16/08.01.2020 a Consiliului Județean Arad și se fac cunoscute 

prevederile H.G. nr.640/2017, Anexa nr. 6 „Procedura privind colaborarea și distribuirea de 

responsabilități între consiliile județene și consiliile locale”. 

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.18 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziționarea 

produselor lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor privind derularea 

măsurilor educative aferente distribuției de lapte, produse lactate și fructe în Școala 

Gimnaziala „Iustin Marșieu” Socodor. 

Punctul 18 

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării (cumpărării) de către Comuna 

Socodor a imobilului înscris în CF nr.303312 Socodor, număr topografic 29-30, situat în 

localitatea Socodor, nr.66, județul Arad aparținând Bisericii Romano - Catolice Socodor.  

Se dă cuvântul  domnului primar Jura Ioan Dimitrie. Se prezintă  referatul de 

specialitate al secretarului general al comunei Socodor, înregistrat cu nr.222/23.01.2020. 
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Se citește de către domnul Cristea Alexandru Valentin procesul verbal de negociere a 

prețului de vânzare - cumpărare a imobilului, comisie de negociere formată din consilieri 

locali și angajați ai Primăriei Socodor, pe de o parte și membrii ai Consiliului Parohiei 

Romano - Catolice Socodor, împreună cu preotul paroh, domnul Szabo Petru, pe de altă 

parte. A fost prezentată notificarea primiră în acest sens de la Episcopia Romano - Catolică 

Timișoara. Conform procesului-verbal de negociere, prețul final al imobilului a fost stabilit la 

suma de 25.000 euro, sumă care se va achita în lei la cursul BNR din data emiterii 

facturii/întocmirii contractului de vânzare cumpărare. 

  Domnul primar Jura Ioan Dimitrie prezintă, din nou, care sunt motivele pentru care 

se dorește achiziționarea imobilului. Pe de o parte se dorește construirea pe terenul 

respectiv de locuințe care vor fi 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, 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. După finalizarea achiziției, vom demara 

procedurile pentru includerea terenului 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 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.19 privind aprobarea achiziționării (cumpărării) de către Comuna 

Socodor a imobilului înscris în CF nr.303312 Socodor, număr topografic 29-30, situat 

în localitatea Socodor, nr.66, aparținând Bisericii Romano - Catolice Socodor. 

Punctul 19 

Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizaţiei Consiliului Local Socodor 

aferentă anului 2020, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 

Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad. 

Se dă cuvântul  domnului primar Jura Ioan Dimitrie. Se prezintă  referatul de 

specialitate al secretarului general al comunei Socodor, înregistrat cu nr.225/23.01.2020. Se 

aprobă plata cotizaţiei Consiliului Local Socodor aferentă anului 2020, la bugetul Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad și se 

împuterniceşte domnul Heinzl Carol Marcel, reprezentant  al comunei Socodor, cu mandat 

special, să aprobe  pentru anul 2020, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul 

Arad, în numele şi pe seama Consiliului Local Socodor cuantumul anual al cotizației în sumă 
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de 4.510 lei, prevăzută pentru Consiliul Local Socodor și proiectul bugetului de venituri și 

cheltuieli al Asociației. 

 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.20 privind aprobarea plăţii cotizaţiei Comunei Socodor pe anul 2020 

la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 

Deşeurilor Judeţul Arad. 

Punctul 20 

Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Comunei Socodor pe anul 2019 

și anul 2020 la bugetul Asociaţiei Grup de Acțiune Locală „ Micro - Regiunea Văilor Crișurilor 

Alb și Negru”. 

Se dă cuvântul  domnului primar Jura Ioan Dimitrie. Se prezintă  referatul de 

specialitate al secretarului general al comunei Socodor, înregistrat cu nr.228/23.01.2020. Se 

aprobă plata cotizaţiei Consiliului Local Socodor aferentă anului 2019 în cuantum de 5.000 

lei și pentru anul 2020 în cuantum de 5.000 lei, la bugetul Asociaţiei Grup de Acțiune Locală 

„ Micro - Regiunea Văilor Crișurilor Alb și Negru”. 

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.21 privind aprobarea plăţii cotizaţiei Comunei Socodor pe anul 2020 

la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 

Deşeurilor Judeţul Arad. 

Punctul 21 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, modificat și  
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actualizat al proiectului „Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice 

pe bază de energie geotermală, în comuna Socodor, județul Arad. 

Se dă cuvântul  domnului secretar Crișan Gheorghe. Se prezintă  referatul de 

specialitate al secretarului general al comunei Socodor, înregistrat cu nr.231/23.01.2020. Se 

prezintă principalele modificări față de varianta inițială, modificări survenite în urma 

solicitărilor de clarificări primite de la evaluatorii din cadrul POIM, pentru verificarea din punct 

de vedere administrativ și al eligibilității 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.  

           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.22 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat și a analizei 

financiare a proiectului cu titlul ”Realizarea sistemului de producție și distribuție a 

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

Punctul 22 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

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 Crișan Gheorghe. Se prezintă  referatul de 

specialitate al secretarului general al comunei Socodor, înregistrat cu nr.234/23.01.2020. Se 

prezintă indicatorii actualizați față de varianta inițială, modificări survenite în urma solicitărilor 

de clarificări primite de la evaluatorii din cadrul POIM, pentru verificarea din punct de vedere 

administrativ și al eligibilității proiectului.  

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 fără 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 

422.217,43 lei reprezentând cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, 

reprezentând cofinanțarea proiectului „Realizarea sistemului de producție și distribuție a 

energiei termice pe bază de energie geotermală în comuna Socodor, județul 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 
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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.23 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

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

termice pe bază de energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad”. 

Punctul 23 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Unității de Implementare a 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 Crișan Gheorghe. Se prezintă  referatul de 

specialitate al secretarului general al comunei Socodor, înregistrat cu nr.237/23.01.2020. Se 

prezintă echipa propusă pentru implementarea proiectului, cu sarcinile care le au fiecare 

membru în implementarea 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.  

           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.24 privind aprobarea Unității de Implementare a Proiectului cu titlul 

„Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de 

energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad”. 

Punctul 24 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție Lot.1 „Modernizare centură ocolitoare și racord cu străzile 27, 

29,10 și 46, comuna Socodor”, obiectiv de investiție Lot.2 „Refacere pod din beton peste 

Crișul Alb” și obiectiv de investiție Lot.3 „Construire infrastructură în zona industrială de est”. 

Se dă cuvântul  domnului primar Jura Ioan Dimitrie. Se prezintă  referatul de 

specialitate al secretarului general al comunei Socodor, înregistrat cu nr.240/23.01.2020. Se 

prezintă fiecare investiție propusă în parte , precum și sursele de finanțare unde urmează să 

fie depus fiecare proiect. Prioritar este Lotul 3 „Construire infrastructură în zona industrială 

de est” având în vedere posibilitatea de atragere de firme interesate să desfășurare activități 

economice și implicit ar fi atrase sume suplimentare la bugetul comunei 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 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.25 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție Lot.1 „Modernizare centură ocolitoare și racord cu 

străzile 27, 29,10 și 46, comuna Socodor”, obiectiv de investiție Lot.2 „Refacere pod 

din beton peste Crișul Alb” și obiectiv de investiție Lot.3 „Construire infrastructură în 

zona industrială de est”. 

Punctul 1 suplimentar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare nr. 

2853/25.10.2019 și a Actului adițional la Contractul nr. 1869/11.12.2017. 

Se dă cuvântul  domnului primar Jura Ioan Dimitrie. Se dă citire adresei nr.3109 din 

21.11.2019  a  ADI SIGD, prin care se solicită aprobarea modificărilor la Contractul de 

delegare nr.2853/25.10.2019 și la Contractul 1869/11.12.2017. Se prezintă  modificările, 

respectiv  se completează art. 10 din Contractul de delegare nr. 2853/25.10.2019, cu 

alineatul 2 indice 1, conform Actului adițional nr.1 la contract și completarea art. 10 din 

Contractul de delegare nr. 1869/11.12.2017, cu alineatul 2 indice 1, conform Actului adițional 

nr.5 la contract. 

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.26 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare nr. 

2853/25.10.2019 și a Actului adițional la Contractul nr. 1869/11.12.2017. 

Punctul 2 suplimentar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de instituire și administrare 
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 a taxei speciale de salubrizare în comuna Socodor”. 

Se dă cuvântul  domnului primar Jura Ioan Dimitrie. Se prezintă  referatul de 

specialitate al secretarului general al comunei Socodor, înregistrat cu nr.329/31.01.2020. 

Se dă citire adresei nr.2559 din 24.09.2019  a  ADI SIGD, prin care se solicită aprobarea 

Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare. 

 Se aprobă, începând cu data de 01.01.2020, taxa specială de salubrizare în sarcina 

utilizatorilor casnici, conform ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de 

salubrizare în cuantum de 3,75 lei/persoană/lună, având în vedere și prevederile HCL 

13/2020 privind aplicarea principiului „Plătești cât arunci”, unde se estimează reducerea 

cantității de deșeuri cu până la 50% și implicit o diminuare semnificativă a cheltuielilor cu 

colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor 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.27 privind aprobarea „Regulamentului de instituire și administrare a 

taxei speciale de salubrizare în comuna Socodor”. 

Punctul 3 suplimentar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție „Amenajare Drum Agricol nr.12, comuna Socodor, județul 

Arad”. 

Se dă cuvântul  domnului primar Jura Ioan Dimitrie. Se prezintă  referatul de 

specialitate al secretarului general al comunei Socodor, înregistrat cu nr.332/31.01.2020. 

Prin realizarea acestui proiect se realizează  un drum cu o lungime de peste 3 km, 

drum care deservește atât agricultorii care cultivă terenuri agricole cât și crescătorii de 

animale care au grajdurile amenajate în apropierea Drumului Agricol 12. 

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.28 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție „Amenajare Drum Agricol nr.12, comuna Socodor, 

județul Arad”. 

Diverse. 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

Domnul secretar informează membrii consiliului local despre faptul că în perioada 

următoare se va proceda la revendicarea spațiului deținut de Poșta Română, având în 

vedere faptul că acesta a fost în proprietatea comunei Socodor și niciodată în proprietatea 

Statului Român. Astfel, se va solicita Instanței de judecată  anularea poziției nr.33 de la 

județul Arad, înscrisă în HGR nr.451/1996 privind transmiterea unor imobile în administrarea 

Regiei Autonome „Poșta Română", hotărâre prin care imobilul a fost trecut eronat, în opinia 

noastră, în administrarea Poștei Române. 

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. 
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