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 Număr de înregistrare: 717 din 28 februarie 2020 

   

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi  28 februarie 2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.24 din data de 

20 februarie 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 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 31 ianuarie 2020 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.29 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 31.01.2020; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind starea economică, socială și 

de mediu a comunei Socodor pentru anul 2019; 
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3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor consilierilor și a viceprimarului 

pentru anul 2019; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea, 

salubrizarea și înfrumusețarea comunei Socodor pentru anul 2020; 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici din 

cadrul proiectului „Amenajare piste biciclete în comuna Socodor, județul Arad”; 

6.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei 

luni. 

7. 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 transmiterii în 

folosință gratuită pe o perioadă de 5 (cinci) ani a bazei de agrement, către Club Sportiv 

Socodor, pentru desfășurarea de activități sportive a secției de navomodelism din cadrul 

Clubului Sportiv Socodor. 

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.30 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 raportului privind starea economică, socială și 

de mediu a comunei Socodor pentru anul 2019, ținându-se cont că primul punct a fost 

aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.29/2020. 

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

raportul întocmit în acest sens, printr-o sinteză a activităților desfășurare de către Primăria 

Socodor pe tot parcursul anului 2019. Sunt prezentate realizările anului 2019 dar au fost 

punctate în special nerealizările care au fost prevăzute pentru anul trecut. Se prezintă 

propunerile pentru anul 2020, punându-se accentul pe finalizarea investițiilor aflate în 

derulare,  întocmirea de noi cereri de finanțare nerambursabilă pentru diverse proiecte de 

investiții și demararea unor noi lucrări cu finanțare din bugetul 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. 
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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. 31 privind aprobarea raportului privind starea economică, socială 

și de mediu a comunei Socodor pentru anul 2019. 

Punctul 3 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor consilierilor și a viceprimarului 

pentru anul 2019.  

Se prezintă de către acesta raportul de specialitate înregistrat la Primăria Comunei 

Socodor sub nr.616/20.02.2020 întocmit de domnul Crișan Gheorghe, secretar general 

comuna Socodor. Se prezintă conținutul raportului privind activitatea din anul 2019 de către 

domnul viceprimar Teorean Ioan Cornel și sunt prezentate rapoartele de activitate pentru 

anul 2019 de către fiecare consilier local în parte.  

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. 32 privind aprobarea rapoartelor consilierilor și a viceprimarului 

pentru anul 2019. 

 Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea, 

salubrizarea și înfrumusețarea comunei Socodor în anul 2020. 

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

referatul de specialitate înregistrat cu nr.619/20.02.2020  întocmit de către domnul Crișan 

Gheorghe, secretar în cadrul Primăriei Socodor. Domnul primar Jura Ioan Dimitrie prezintă 

câteva măsuri obligatorii care trebuie întreprinse în special în luna martie, care sunt 

obligatorii pentru toate persoanele fizice și juridice de raza comunei Socodor, cum este 

curățenia de primăvară, desfundarea podețelor și a șanțurilor colmatate în decursul iernii, 

respectarea programului de colectare a deșeurilor și interzicerea aruncării deșeurilor pe raza 

localității, rezolvarea problemei cu câinii fără stăpân, îndepărtarea ciorilor din parcul aflat în 

centrul comunei, menținerea curățeniei pe străzile din comună și mă refer aici în special la 

crescătorii de animale și la deținătorii de utilaje agricole (este interzis pășunatul și deplasatul 
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cu animalele în intravilanul localității, iar deținătorii de utilaje agricole sunt obligați să curețe 

derapanții utilajelor în vederea menținerii curățeniei pe străzi). 

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. 33 privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea, 

salubrizarea și înfrumusețarea comunei Socodor pentru anul 2020. 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici din 

cadrul proiectului „Amenajare piste biciclete în comuna Socodor, județul Arad”. 

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

specialitate înregistrat cu nr.622/20.02.2020 întocmit de către domnul Crișan Gheorghe, 

secretar comuna Socodor și membru în echipa de implementare a proiectului cu titlul „Eco 

trans system - transport transfrontalier ecologic în zona Socodor - Ketegyhaza”. 

Domnul primar informează membrii consiliului despre modificările intervenite în cadrul 

contractului de finanțare nr.20074/ 07.02.2019 încheiat între comuna Socodor în calitate de 

beneficiar și M.D.R.A.P. în calitate de Autoritate Contractantă a Programului Interreg VA 

România-Ungaria, pentru obiectivul de investiţie Amenajare piste de biciclete în comuna 

Socodor, judeţul Arad din cadrul proiectului „Eco trans system - transport transfrontalier 

ecologic în zona Socodor - Ketegyhaza”. Modificările propuse sunt efectuate cu acordul 

prealabil al partenerului de proiect, Administrația Ketegyhaza, județul Bekeș, Ungaria. 

Bugetul comunei Socodor, se majorează pentru Comuna Socodor cu 116.533 euro și va fi 

de 895.743 euro, din care 761.381,55 euro finanțare FEDR, suma de 116.446,59 euro 

cofinanțare de la bugetul de stat și contribuția proprie a beneficiarului de 17.914,86 euro. 

Totodată se va prelua de la partenerul de proiect, Administrația Ketegyhaza, lungimea 

de 2,541 km de piste de biciclete care se va realiza de către Comuna Socodor, pe raza 

administrativă a comunei Socodor. Comuna Socodor va asigura fluxul financiar și sumele 

reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Eco trans 

system - transport transfrontalier ecologic în zona Socodor - Ketegyhaza”, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime. 

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. 34 privind aprobarea modificărilor în cadrul contractului de finanțare 

a proiectului cu titlul ”Eco trans system - transport transfrontalier ecologic în zona 

Socodor - Ketegyhaza”. 

Punctul 6 

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.625/20.02.2020 întocmit de domnul Crișan  

Gheorghe – secretar general comuna 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 Unc Dimitrie ca domnul consilier Palcu Raul 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 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. 35 privind alegerea domnului consilier Palcu Raul președinte de 

ședință pentru următoarele 3 luni. 

Punctul 1 suplimentar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe o perioadă de 

5 (cinci) ani a bazei de agrement, către Club Sportiv Socodor, pentru desfășurarea de 

activități sportive a secției de navomodelism din cadrul Clubului Sportiv Socodor. 

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

referatul de specialitate înregistrat cu nr.646/21.02.2020 întocmit de către domnul Crișan 

Gheorghe, secretar comuna Socodor. 

Se solicită transmiterea în folosință gratuită către clubul sportiv „Club Sportiv 

Socodor”, pe o perioadă de 5(cinci) ani, în vederea constituirii bazei materiale necesare 

activității sportive, bunurile aflate în proprietate publică a Consiliului Local al comunei 

Socodor și anume: baza de agrement /terenul evidențiat în CF nr.3003190 Socodor, cu 
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suprafața terenului de 9.071 m2, din care suprafață lac 6.493 m2, cu destinația pentru 

desfășurarea de activități sportive, secția de modelism( navomodelism) din cadrul clubului. 

 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. 36 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe o perioadă 

de 5 (cinci) ani a bazei de agrement, către Club Sportiv Socodor, pentru desfășurarea 

de activități sportive a secției de navomodelism din cadrul Clubului Sportiv Socodor. 

Diverse. 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

Domnul consilier Unc Dimitrie solicită informații despre stadiul proiectului de investiție 

privind introducerea rețelei de gaze naturale în localitatea Socodor. Domnul primar Jura Ioan 

Dimitrie, prezintă situația întocmirii documentației, respectiv a obținerii avizelor la faza SF, 

stadiul pregătirii documentației pentru obținerea unei finanțări nerambursabile, fie prin 

program guvernamental, fie prin fonduri europene, ținând cont de faptul că Fondul de 

Dezvoltare și Investiții (FDI) a fost sistat. 

Domnul consilier Mureșan Adrian Marius solicită informații despre programul de 

colectare a lânii provenită de la crescătorii de ovine. Domnul primar arată că, în urma 

prevederilor Legii 330/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea 

 centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară de lână și piei în zona Montană, 

funcționează mai multe centre de colectare în mai multe județe, dar din câte știu ne avem 

centru de colectare în județul Arad. Trebuie să luăm legătura cu cel mai apropiat centru de 

colectare, să solicităm condițiile de predare, prețul transportului și prețul de livrare. 

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  


