
1 

 

 

 Număr de înregistrare: 2002 din 01 iulie 2020 

   

PROCES VERBAL 

 

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

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.66 din data 

de 24 iunie 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, 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 15 mai 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.55 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 Săcară Doru Ioan, prezintă 

consilierilor 
 

ORDINEA DE ZI 

după cum urmează: 

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

ordinare din data de 15.05.2020; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 23.08.2021 a 

Scrisorii de Garantare nr.495/29.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 

1.200.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.200.000,00 lei 
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din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat:„Reabilitare și 

extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră în comuna Socodor, 

județul Arad”; 

3. 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”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna iunie 2020; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai 

obiectivului de investiție „Alimentare cu gaze naturale a comunei Socodor, județul Arad”; 

6. 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.56 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 prelungirii până la data de 23.08.2021 a 

Scrisorii de Garantare nr.495/29.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 

1.200.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.200.000,00 lei 

din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Reabilitare și 

extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră în comuna Socodor, 

județul Arad”, ținând cont că punctul 1 înscris pe ordinea de zi a fost aprobat prin adoptarea 

Hotărârii nr.55. 

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

înregistrat cu nr.1778 din 10.06.2020  întocmit de către secretarul comunei Socodor, domnul 

Crișan Gheorghe și 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. Se solicită aprobarea prelungirii până la data de 

23.08.2021 a Scrisorii de Garantare nr.495/ 29.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare 

de 1.200.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.200.000,00 lei 

din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Reabilitare și 

extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră în comuna Socodor, 

județul Arad ", în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720AN00011750200 

690/ 23.08.2017 și acte adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale. 

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 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. 57 privind aprobarea prelungirii până la data de 23.08.2021 a 

Scrisorii de Garantare nr.495/29.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 

1.200.000,00 lei,  în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.200.000,00 

lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: 

„Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră 

în comuna Socodor, județul Arad”. 

Punctul 3 

           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  primar. Se prezintă de către acesta referatul de specialitate 

înregistrat cu nr.1916/23.06.2020, întocmit de către Crișan Gheorghe, secretar comuna 

Socodor. În urma solicitării de clarificări 4, primită de la AM-POIM, se propun membrii unității 

de implementare în cadrul proiectului cu titlul „Realizarea sistemului de producție și 

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

Arad” în următoarea componență: 

1. Personal intern: Jura Ioan Dimitrie – primar, manager de proiect(responsabil de proiect), 

Crișan Gheorghe– asistent manager, Tîlmaciu Nela Daniela – responsabil financiar, 

Stuparu Ana Andreea –responsabil achiziții publice,  Pășcuțiu Gheorghe Florin – asistent, 

responsabil tehnic; 

2. Personal extern: Olah Ștefan-Ladislau - responsabil tehnic, expert geotermal, consultant 

management - expert management proiect, consultant management - expert management 

proiect - expert comunicare. 

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. 58 privind aprobarea Unității de Implementare a Proiectului cu titlul  
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„Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de 

energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad”. 

 Punctul 4 

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

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

înregistrat cu nr.1910/23.06.2020,  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 20 mii lei, sumă provenită din încasările rezultate din taxa de salubritate. La 

partea de cheltuieli, au fost suplimentate sumele, la cap.7402 „Protecția mediului”, 

subcapitolul „Salubritate” pentru bunuri și servicii cu 20 mii lei, în cadrul cap.6502 

„Învățământ secundar inferior” au fost diminuate sumele de la titlul 71 cu 15 mii lei și alocate 

la subcapitolul „Învățământ preșcolar”  titlul 71, la cap.6702 „Cultură, recreere și religie” s-a 

diminuat cu 10 mii lei la subcapitolul „Cămine culturale” și s-a alocat aceeași sumă la 

subcapitolul „Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement” la 

titlul 71, la cap.7002 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” s-a diminuat cu 20 mii lei de la 

titlul 58 „Proiecte cu finanțare nerambursabilă” și s-a alocat suma la titlul 20 „Bunuri și 

servicii”. 

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. 59 privind aprobarea bugetului local rectificat în luna iunie 2020 al 

Comunei Socodor. 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai 

obiectivului de investiție „Alimentare cu gaze naturale a comunei Socodor, județul Arad”. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor cu nr.1913/23.06.2020 al Compartimentului 

Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Socodor. 

Se prezintă indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie  

”Alimentare cu gaze naturale a comunei Socodor, județul Arad”, modificări aduse la faza de 

proiectare Studiu de fezabilitate, prin introducerea în cadrul devizului general și a cheltuielilor 

cu racordurile la proprietăți. Obiectivul de investiţie de interes local „Alimentare cu gaze 

naturale a comunei Socodor, județul Arad”, are o valoarea totală actualizată estimată a 

proiectului de 13.314.750 lei, conform devizului general, din care cheltuieli fără TVA 

11.188.870 lei și  2.125.880 lei TVA. 
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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. 60 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai 

obiectivului de investiție „Alimentare cu gaze naturale a comunei Socodor, județul 

Arad”. 

Diverse. 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

Nemaifiind alte probleme, preşedintele de ședință, domnul Săcară Doru Ioan declară 

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

participarea la ședință. 

 

            PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                       CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL  

                SĂCARĂ DORU IOAN                                         CRIŞAN GHEORGHE  


