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 Număr de înregistrare: 1320 din 30 aprilie 2020 

   

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 30 aprilie 2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.44 din data de 

24 aprilie 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 31 martie 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.44 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 31.03.2020; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru 

anul 2021 cu rata inflaţiei de 3,8%; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31 martie 2020; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și  
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funcţionare – prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public 

de salubrizare al „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a 

Deşeurilor judeţul Arad"; 

5. Diverse. 

Domnul preşedinte consultă plenul și 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.45 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 indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 

2021 cu rata inflaţiei de 3,8%. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1272/24.04.2020, întocmit de către domnul 

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

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

Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe  și adresa Institutului Național de 

Statistică prin care se comunica nivelul ratei inflației pentru anul 2019.  

Se prezintă integral tabloul privind nivelul impozitelor și taxelor locale care urmează 

să fie aplicat începând cu data de 01.01.2021, impozite și taxe locale indexate cu rata  

inflației de 3,8%. 

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. 46 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru 

anul 2021 cu rata inflaţiei de 3,8% aferentă anului 2019. 

Punctul 3 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31 martie 2020. 
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Se dă cuvântul domnului  primar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate 

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.1275/24.04.2020 întocmit de doamna 

întocmit de către doamna Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate în cadrul 

compartimentului financiar contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Socodor cu privire la 

execuția bugetului local la 31.03.2020, raportul nr.1275/a/24.04.02020 privind execuția 

bugetului creditelor interne la 31.01.2020, raportul nr.1275/b/24.04.2020 privind execuția 

bugetului veniturilor proprii și subvenții  la 31.03.2020 a Serviciului Apă - Canal și raportul 

nr.1275/c/31.03.2020 privind execuția la data de 31.03.2020 a Club Sportiv Socodor. 

  Se prezintă, de către domnul secretar Crișan Gheorghe, detaliat, veniturile încasate și 

plățile efectuate în perioada 01.01.2020 - 31.03.2020, 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 

01.01.2020-31.03.2020  aferente  bugetului creditelor interne, execuția pentru trimestrul I 

anul 2020  a Serviciului Apă - Canal Socodor și execuția pentru trimestrul I anul 2020 a Club 

Sportiv 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: 

HOTĂRÂREA nr. 40 privind aprobarea execuției bugetare la 31 martie 2020. 

 Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului propriu de organizare și 

funcţionare – prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public 

de salubrizare al „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a 

Deşeurilor judeţul Arad". 

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

referatul de specialitate înregistrat cu nr.1278/24.04.2020,  întocmit de către domnul Crișan 

Gheorghe, secretar comuna Socodor. Se prezintă adresa 1208/06.04.2020 emisă de către 

Asociaţia de Dezvoltare intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul 

Arad și Regulamentul propriu de organizare și funcţionare – prezentat strict pentru activitățile 

de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al „Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul 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. 48 privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și 

funcţionare – prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului 

public de salubrizare al „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de 

Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad". 

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.  

Prin adresa nr.202 din 28.04.2020, înregistrată la Primăria Socodor cu nr.1290 din 

29.04.2020 prin care se solicită sprijin pentru desfășurarea cu ajutorul mijloacelor electronice 

a orelor de curs și având în vedere situația excepțională datorită căreia școlile vor rămâne 

închise până în luna septembrie, conform anunțului făcut de Președintele României, domnul 

Klaus Iohannis, accentul fiind pus pe predarea și evaluarea elevilor online, se impune, ca de 

urgență, să procedăm la achiziționarea de aparatură necesare desfășurării activităților 

instructiv-educative cu ajutorul mijloacelor electronice. Astfel, dorim achiziționarea unui 

număr de 270 table, care să fie puse la dispoziția elevilor/școlarilor/preșcolarilor, cu titlu 

gratuit, pentru desfășurarea orelor de curs. Pentru realizarea achiziție se va proceda la 

rectificarea bugetului local, cel mai probabil printr-o ședință extraordinară, la începutul lunii 

viitoare. 

Intervine domnul consilier Mureșan Adrian Marius, care propune rectificare bugetul în 

ședința actuală, pentru a urgenta procesul de achiziție al tabletelor electronice. 

Domnul primar, arată că, în acest moment, nu deținem oferte concrete și nu 

cunoaștem care ar fi sumele necesare achiziționării respectivelor tablele. Imediat după 

consultarea pieței de profil și obținerea a cel puțin trei oferte, se va proceda la convocarea 

consiliului local pentru aprobarea alocării sumelor necesare pentru efectuarea achiziției. 

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  


