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 Număr de înregistrare: 2299 din 31 iulie 2020 

   

PROCES VERBAL 

 

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

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.80 din data 

de 23 iulie 2020. 

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

ședință a Consiliului Local Socodor. 

  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 și 

domnul Boțoc Cătălin Adrian, 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 iunie 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.61 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 30.06.2020; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Socodor la Programul 

privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura 

de iluminat public și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea, 
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modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Comuna Socodor, județul 

Arad”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2020; 

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

Socodor pe semestrul I anul 2020; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pe semestrul I 2020 privind 

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna iulie 2020; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 10.05.2021  a 

Scrisorii de Garantare nr.139/ 15.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 

1.700.000,00 lei,  în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.700.000,00  lei 

din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Amenajare 

infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad”; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 15.07.2021 a 

Scrisorii de Garantare nr.83/23.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 1.809.600,00 

lei,  în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.809.600,00  lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Modernizare străzi în comuna 

Socodor, județul Arad”; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 15.07.2021 a 

Scrisorii de Garantare nr.137/14.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 450.000,00 

lei,  în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00  lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Renovare și dotare cămin cultural 

din comuna Socodor, jud. Arad”; 

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

pentru obiectivul de investiție „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în 

localitatea Socodor, județul Arad”; 

11. 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.62 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 participării Comunei Socodor la Programul 

privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura 

de iluminat public și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea, 

modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat ”, ținând cont că punctul 1 înscris pe 

ordinea de zi a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.61. 

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

înregistrat cu nr.1918 din 23.06.2020  întocmit de către secretarul comunei Socodor, domnul 

Crișan Gheorghe. Se solicită aprobarea participării Comunei Socodor la Programul privind 
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sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de 

iluminat public și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea, 

modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat ”. Valoarea totală a investiţiei (inclusiv 

TVA) este de 557.425,54 lei, din care suma de 429.291,50 lei din bugetul alocat prin 

program, suma de 107.322,88 lei contribuția solicitantului și suma de 20.811,16 lei cheltuieli 

neeligibile. În cadrul investiției propuse se vor monta 408 corpuri (aparate) de iluminat 

bazate pe tehnologie LED, cu respectarea încadrării în clasele de iluminat a drumurilor/ 

străzilor aferente proiectului și implementarea unui sistem de dimare/telegestiune în 2 

puncte de aprindere (PA) ale comunei, care va permite reglarea fluxului luminos la nivelul 

întregului obiectiv de investiție. 

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. 63 privind aprobarea participării Comunei Socodor la „Programul 

privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în 

infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului „Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public 

în Comuna Socodor,  județul Arad”. 

Punctul 3 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2020. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.2171/22.07.2020 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 30.06.2020, raportul nr.2171/a/22.07.2020 privind execuția 

bugetului creditelor interne la 30.06.2020, raportul nr.2171/b/22.07.2020 privind execuția 

bugetului veniturilor proprii și subvenții  la 30.06.2020 a Serviciului Apă - Canal și raportul 

nr.2171/c/22.07.2020 privind execuția la data de 30.06.2020 a Club Sportiv Socodor. 

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

plățile efectuate în perioada 01.01.2020 - 30.06.2020, 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 

01.01.2020-30.06.2020  aferente  bugetului creditelor interne, execuția pentru trimestrul II 

anul 2020  a Serviciului Apă - Canal Socodor și execuția pentru trimestrul II 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. 
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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. 64 privind aprobarea execuției bugetare la 30 iunie 2020. 

 Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de analiză a activității SVSU Socodor 

pe semestrul I anul 2020. 

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

înregistrat cu nr.2174/22.07.2020 întocmit de către domnul Boțoc Cătălin Adrian, inspector 

de specialitate în cadrul Compartimentului SVSU Socodor. Sunt prezentate măsurile 

întreprinse în semestrul I al anului 2020 pentru prevenirea incendiilor, măsurile întreprinse cu 

privire la răspândirea virusului COVID-19 pe raza UAT Socodor și activitatea serviciului cu 

privire la gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase 

având ca efect producerea secetei pedologice. 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: 

HOTĂRÂREA nr. 65 privind aprobarea raportului de analiză a activităţii S.V.S.U. 

Socodor pe semestrul I al anului 2020. 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pe semestrul I 2020 privind activitatea 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap. 

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

nr.2177/22.07.2020 întocmit de doamna Pantea Nicoleta, inspector în cadrul 
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Compartimentului de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Socodor. Se prezintă lista asistenților personali ai persoanelor cu handicap, 

angajați în cadrul Primăriei Socodor, modul de monitorizare a activității desfășurate de către 

fiecare asistent personal precum și starea în care se află persoanele cu handicap. 

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. 66 privind aprobarea raportului pe semestrul I 2020 privind 

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap angajați în cadrul 

Primăriei Socodor. 

Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna iulie 2020 al 

Comunei Socodor. 

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

înregistrat cu nr.2180/22.07.2020, 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 322 mii lei, sumă provenită în urma încheierii actului adițional nr.2 la contractul 

de finanțare pentru proiectul „Amenajare piste de biciclete în comuna Socodor, județul Arad 

etapa II”, proiect finanțat prin programul Interreg VA România-Ungaria 2014-2020, precum și 

din reducerea unor venituri prognozate a se încasa în cadrul proiectului „Construire grădiniță 

cu program normal în comuna Socodor, județul Arad”.La partea de cheltuieli, au fost operate 

mai multe suplimentări/reduceri de cheltuieli în cadrul capitolelor bugetare, respectiv au fost 

diminuate cheltuielile de capital la cap.5102 „Administrație publică” cu 110 mii lei, au fost 

diminuate cheltuielile de capital la cap.5402 „Servicii publice” cu 100 mii lei, s-au diminuat 

cheltuielile cu bunurile și serviciile la cap.6702 „Cultură, recreere și religie” cu suma de 16 

mii lei și au   fost suplimentate sumele, la cap.7002 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” , 

Titlul 71 cu suma de 40 mii lei, la cap.7402 „Protecția mediului”, subcapitolul „Salubritate” 

pentru bunuri și servicii cu 46 mii lei și la cap.8402, bunurile și serviciile cu suma de 12 mii 

lei și sumele alocate pentru Titlul 58 „Proiecte cu finanțare nerambursabilă” cu suma de 450 

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 
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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. 67 privind aprobarea bugetului local rectificat în luna iulie 2020 al 

Comunei Socodor. 

Punctul 7 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 10.05.2021 a 

Scrisorii de Garantare nr.139/ 15.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 

1.700.000,00 lei,  în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.700.000,00  lei 

din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Amenajare 

infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad”. 

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

înregistrat cu nr.2183 din 22.07.2020  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 

10.05.2021 a Scrisorii de Garantare nr.139/ 15.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare 

de 1.700.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.700.000,00 lei 

din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat:„Amenajare 

infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad”, în baza contractului de 

finanțare nerambursabilă nr. C0430A000011550200003/25.10.2016 și actele 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 

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. 68 privind aprobarea prelungirii până la data de 10.05.2021 a Scrisorii 

de Garantare nr.139/15.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.700.000,00 lei,  

în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.700.000,00  lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat:„Amenajare infrastructură 

drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad”. 

Punctul 8 
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Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 15.07.2021 a 

Scrisorii de Garantare nr.83/23.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 1.809.600,00 

lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.809.600,00  lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Modernizare străzi în comuna 

Socodor, județul Arad”. 

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

înregistrat cu nr.2186 din 22.07.2020  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 

15.07.2021 a Scrisorii de Garantare nr.83/ 23.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 

1.809.600,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.809.600,00 lei 

din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat:„ Modernizare străzi 

în comuna Socodor, județul Arad”, în baza contractului de finanțare nerambursabilă 

nr.C0720 RN00011550200001/30.12.2016 și actele 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 

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. 69 privind aprobarea prelungirii până la data de 15.07.2021 a Scrisorii 

de Garantare nr.83/23.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 1.809.600,00 lei, în 

vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.809.600,00  lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Modernizare străzi în 

comuna Socodor, județul Arad”. 

Punctul 9 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 15.07.2021 a 

Scrisorii de Garantare nr.137/14.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 450.000,00 

lei,  în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00  lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Renovare și dotare cămin cultural 

din comuna Socodor, jud. Arad”. 

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

înregistrat cu nr.2189 din 22.07.2020  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 

15.07.2021 a Scrisorii de Garantare nr.137/ 14.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare 

de 450.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00 lei din 
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fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Renovare și dotare 

cămin cultural din comuna Socodor, jud. Arad”, în baza contractului de finanțare 

nerambursabilă nr C0760CN00031550200103/30.12.2016  și actele 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 

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. 70 privind aprobarea prelungirii până la data de 15.07.2021 a Scrisorii 

de Garantare nr.137/14.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 450.000,00 lei, în 

vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00  lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat:„Renovare și dotare cămin 

cultural din comuna Socodor, jud. Arad”. 

Punctul 10 

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

pentru obiectivul de investiție „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în 

localitatea Socodor, județul Arad”. 

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

înregistrat cu nr.2028 din 07.07.2020  întocmit de către secretarul comunei Socodor, domnul 

Crișan Gheorghe prin care se propuse realizare a 18 apartamente prin 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.Se prezintă adresa 15827/23.07.2020 emisă de Agenția Națională 

pentru Locuințe și avizul nr.3/544 din 17.02.2020 al Consiliului tehnico-economic de avizare 

al Agenției Naționale pentru Locuințe. Cele 18 unități locative se vor realiza pe terenul 

achiziționat în prima parte a anului acesta de la Biserica Romano - Catolică, regimul de 

înălțime va fi P+3E, iar din cele 18 apartamente 2 apartamente vor fi cu o cameră, 14 

apartamente cu 2 camere și 2 apartament cu 3 camere. În acest sens a fost încheiat 

contractul de execuție a studiului de fezabilitate cu o firmă de specialitate, cu mențiunea ca 

investiția de bază să nu depășească valoarea maximă de 2.603 lei/mp, exclusiv TVA. 

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. 71 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, 

în localitatea Socodor, județul Arad”. 

Diverse. 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

Domnul secretar comunică consilierilor faptul că în cursul lunii iulie au fost depuse la 

Compania Națională de Investiții un număr de 5 solicitări de includere în Programul Național 

de Construcții de Interes Public sau Social, respectiv obiectivul de investiție „Modernizare 

centură ocolitoare și racord cu străzile 27, 29, 10 și 46, comuna Socodor, județul Arad”, 

obiectivul de investiție „Refacere pod de beton peste Crișul Alb, Comuna Socodor, județul 

Arad”, obiectivul de investiție „Reabilitare și dotare sediu de primărie în Comuna Socodor, 

județul Arad”, obiectivul de investiție „Construire infrastructură în zona industrială de est în 

comuna Socodor, județul Arad” și obiectivul de investiție „Asfaltare și modernizare drumuri 

comunale în comuna Socodor, județul Arad”. 

Domnul consilier Teorean Claudiu Dan solicită informații despre stadiul derulării 

programului de cadastrare generală. 

Răspunde domnul secretar Crișan Gherghe, care prezintă, pe scurt, stadiul derulării 

cadastrului general, atât pe finanțarea III, pentru sectoarele nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 

18, 19, 30, 31, 32, cât și pe finanțarea VI pentru sectoarele nr.5,8,9,10,12,22, 20,21,25,26, 

27,28.  Pentru finanțarea III documentația a fost transmisă la OCPI Arad pentru verificare, 

după care urmează perioada de contestații și finalizarea procedurilor de intabulare a 

terenurilor. În cazul finanțării VI, aici sunt finalizate verificările la nivelul sectoarelor și 

urmează ca documentația să fie transmisă la OCPI Arad pentru verificare. 

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  


