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 Număr de înregistrare: 1544 din 15 mai 2020 

   

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 15 mai 2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.49 din data 

de 08 mai 2020. 

Şedinţa începe la ora  fixată în convocator -  ora 1000
 și se desfășoară în sistem de 

videoconferință, cu ajutorul mijloacelor electronice. 

  Din totalul de 11 consilieri în funcţie,  sunt prezenţi şi participă la  şedință  11 

consilieri (conectați pe platforma  Zoom), 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.  

Secretarul prezintă consilierilor locali procesul verbal al şedinţei ordinare anterioare 

din data de 30 aprilie 2020 şi solicită consilierilor să prezinte, în vederea consemnării, 

eventualele discuţii pe marginea lui. 

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.49 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 Palcu Raul, prezintă consilierilor 
 

ORDINEA DE ZI 

după cum urmează: 

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

ordinare din data de 30.04.2020; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna mai 2020; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Socodor rectificat 

în luna mai 2020; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru  
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obiectivul de investiție „Amenajare piste de biciclete în comuna Socodor, județul Arad 

– în cadrul proiectului – „ Eco trans system – transport transfrontalier ecologic în zona 

Socodor - Ketegyhaza” – Etapa II”; 

5. 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 un proiect de hotărâre, după cum urmează: 

Punctul 1 suplimentar: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

pentru următoarele 3 luni. 

Domnul preşedinte întreabă 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.50 privind aprobarea ordinii de zi. 

D-nul secretar general, înainte de a se trece la discutarea punctelor de pe 

ordinea de zi prezintă consilierilor cvorumul necesar votării fiecărei hotărâri, în parte, 

conform art.139 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.  

Consilierii, iau cunoștință de acest aspect în vederea respectării cvorumului 

stabilit de legislaţia în vigoare și prezentat de către secretarul general. 

  În continuare se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi. 

Punctul 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna mai 2020. 

Se dă cuvântul domnului primar. Se prezintă de către acesta  referatul de specialitate 

înregistrat cu nr.1474/08.05.2020,  întocmit de către doamna Tîlmaciu Nela Daniela, 

inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor.  

Bugetul local se majorează cu suma de 43 mii lei, din care suma de 33 mii lei 

provenită din venituri proprii aferente anului 2020 și suma de 10 mii lei suma primită în urma 

rectificării bugetului de stat potrivit OUG nr.50/2020 privind rectificare bugetului de stat 

pentru anul 2020. La partea de cheltuieli, au fost suplimentate sumele, la cap.6502 

„Învățământ” pentru bunuri și servicii cu 13 mii lei, au fost diminuate sumele de la titlul 71 cu 

150 mii lei și alocate la titlul 20 „Bunuri și servicii” pentru achiziționarea a unui număr de 270 

tablete destinate elevilor/școlarilor și preșcolarilor pentru desfășurarea învățământului în 

sistem online, la titlul 57 au fost suplimentate sumele cu 3 mii pentru plata tichetelor sociale 

la grădiniță,  la cap.6702 „Cultură”, titlul 71 au majorate sumele cu 16 mii lei pentru 

suplimentarea sumelor alocate la modernizarea parcului din centru localității (instalație de 

irigat gazon) și suma de 14 mii lei alocată la cap.8402 titlul 71 pentru întocmirea SF și PT 

modernizare DA7 – „Drumul Ciobanilor”, în vederea obținerii aprobării realizării acestuia de 

rezervele acumulate din achizițiile publice în cadrul proiectului „Amenajare infrastructură 

agricolă în comuna Socodor, jud. Arad”, proiect finanțat prin  PNDR 2014-2020 din Fondul 

European Agricol de Dezvoltare Rurală. 

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  
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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. 51 aprobarea bugetului local rectificat în luna mai 2020 al Comunei 

Socodor. 

Punctul 3 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Socodor rectificat în 

luna mai 2020. 

Se dă cuvântul domnului  primar. Se prezintă de către acesta referatul de specialitate 

înregistrat cu nr.1478/08.05.2020, întocmit de către doamna Tîlmaciu Nela Daniela, 

inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor. Bugetul de venituri și 

cheltuieli rectificat în luna mai anul 2020 al Clubului Sportiv de Drept  Public  „Club Sportiv 

Socodor”, este în sumă totală de 251.000 lei, din care 240.000 lei venituri de la bugetul local 

și suma de 11.000 lei venituri din alte surse. Singura modificare o reprezintă diminuarea cu 

1.000 lei a cheltuielilor destinate transportului sportivilor, concomitent cu majorarea 

cheltuielilor cu deplasările cu 1.000 lei, sume necesare decontării  cheltuielilor de deplasare 

pentru antrenorul și instructorii sportivi 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 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. 52 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului 

sportiv de drept public ”Club Sportiv Socodor”, rectificat în luna mai anul 2020. 

 Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru 

obiectivul de investiție „Amenajare piste de biciclete în comuna Socodor, județul Arad – în 

cadrul proiectului – „ Eco trans system – transport transfrontalier ecologic în zona Socodor – 

Ketegyhaza” – Etapa II” 
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Se dă cuvântul domnului primar Jura Ioan Dimitrie. Se prezintă de către acesta   

raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe și al 

compartimentului de urbanism, înregistrat cu nr.1481/08.05.2020. Se prezintă traseul propus 

pentru amenajarea pistei pentru biciclete în cadrul proiectului Eco trans system – transport 

transfrontalier ecologic în zona Socodor - Ketegyhaza” – Etapa II”.Sunt prezentați indicatorii 

proiectului, respectiv lungimea, lățimea, sistemul rutier și dotările necesare obiectivului de 

investiție. Devizul general al investiției este de 382.481,66 euro, respectiv suma de 

1.846.545 lei la un curs de schimb inforeuro de 4,8278 lei / euro, aprilie 2020.Costul total al 

lucrărilor este estimat la o valoare cu TVA de 1.491.952 lei (309.033,51 euro, la un curs de 

schimb inforeuro de 4,8278 lei / euro, aprilie 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. 53 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru 

obiectivul de investiție „Amenajare piste de biciclete în comuna Socodor, județul 

Arad” – în cadrul proiectului – „ Eco trans system – transport transfrontalier ecologic 

în zona Socodor - Ketegyhaza” – Etapa II”.Diverse. 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

Domnul primar intervine și face o informare a membrilor consiliului local asupra 

gestionării problemelor cauzate de către starea de urgență, respectiv despre sprijinul acordat 

în această perioadă persoanelor aflate în izolare la domiciliu și pentru persoanele care sunt 

trecute de vârsta de 65 ani, precum și despre constituirea comisiei pentru evaluare a 

pagubelor cauzate de secetă în agricultură și despre programul de sprijin pentru angajarea 

tinerilor în agricultură. Mai informează despre faptul că începând cu data de 18.05.2020 vor 

fi preluate cereri pentru tinerii cu vârsta până la 35 ani care solicită locuință, în vederea 

depunerii documentației la MLPDA pentru construirea de locuințe destinate tinerilor prin 

ANL. 

Domnul secretar precizează că întreaga ședință este înregistrată și se află arhivată 

pe suport electronic, fiind disponibilă, la cerere, pentru fiecare membru al consiliului local.  

Nemaifiind alte probleme, preşedintele de ședință, domnul Palcu Raul declară 

închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local Socodor și le mulțumește tuturor pentru 

participarea la ședință. 

 

            PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                       CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL  

                      PALCU RAUL                                                CRIŞAN GHEORGHE  


