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Catre

INSTITUTIA PREFECTULUI ..JUDEIUL ARAD
Serviciul Juridic §i Contencios Administrativ

In conformitate
Guvernului nr.57/2019

cu prevederile art. 197 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a
privind Codul administrativ, va comunicarn dosarul sedintel

extraordinare a Consiliului Local Socodor din data 09 noiembrie 2020, dosar care
cuprinde un numar de 4 hotararl, de la nr.S5 la nr.SS.
Consiliullocal

a fost convocat Tnsedinta:

o Ordlnara :

../ Extraordinara ( pentru urrnatoarele motive) :depunerea
jurarnantulul de consilierul supleant validat, organizarea comisiilor
de specialitate, alegerea viceprimarului.

o De lndata

( pentru urmatoarele motive) :
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ANUNJ
in conformitate cu dispozitiile art. 135 alin. (4) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019
privind Codul administrativ, va invitarn, in calitate de cetateni ai comunei Socodor, sa participati
la tucrarile sedintei extraordinare a Consiliului local Socodor. Persoanele care doresc sa
participe la lucrarile sedintel sunt rugate sa solicite acces la platforma online, plattorrna cu
ajutorul carela pot avea acces la lucrarile sedintel, Solicitarea se face prin telefon 0257358100,
la secretariatul institutiei sau prin emaillaadresasocodor@gmail.com.
Sedinta v-a avea loc in ziua de 09 noiembrie 2020, orele 1400, se va desfasura in sala
de ~edinta a Consiliului local, cu urmatoarea :
I

I

I

ORDINE DE ZI
l.Depunerea jurarnantulul

de catre domnul Mot Danut, consilier local supleant, validat;

2.Proiect de hotarare privind alegerea presedlntelui de $edinta pentru urmatoarele 3 luni;

Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
3.Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
comunei Socodor;

Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
4.Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Socodor;

In~tiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;

I
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PR 0 C E 5

V ERBA L

incheiat astazi 05 noiembrie 2020.
Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor ~i
Crisan Gheorghe, secretar al Consiliului local al comunei
Socodor, in conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din
Ordonanta

de

Urgenta

nr.57/2019

privind

Codul

administrativ, am procedat la afisarea pe tabela de afisa] a
primariei,

a ANUNTULUI cu privire la Ordinea de zi ~i data

sedintei extraordinare, care
noiembrie 2020 orele 1400

se va avea loc la data

09

.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal
conform prevederilor legale.

SECRETAR

GHE
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ANUNT
In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 5212003 privind
transparenta decizionala in administratia publica locala, republicata si conform
prevederilor art.138 alin.( 1), alin.(2) si alin.(3) din Ordonanta de Urgenta nr.571
2019 privind Codul administrativ, aducem la cunostinta publica urmatoarele
proiecte de acte normative ce urmeaza a fi supuse aprobarii Consiliului Local
Socodor, in sedinta extraordinara din data de 09.11.2020, ora 1400, care se va
desfasura in sala de sedinta a Consiliului local.
Publicam astazi 05 noiembrie 2020 pe site-ul Primariei Socodor
..:..:......:...:.....:..:..=.=..:::...::::..=:.==

la sectiunea Consiliul LocallProiecte de hotarari 2020,

proiectele de hotarare mai sus mentionate si afisam la avizier invitatia care
cuprinde proiectul ordinii de zi, inregistrat cu nr.3290 din 05.11.2020.
Cei interesati pot transmite pe adresa de e-mail: socodor@gmai1.com sau
in scris la registratura primariei, propuneri, sugestii cu valoare de recomandare,
privind continutul actelor normative pana la data de 08 noiembrie 2020 ora 1600,
iar sugestiile si propunerile dumneavoastra vor fi prezentate in cadrul sedintei
Consiliului Local Socodor din data de 09 noiembrie 2020 cu incepere de la ora
1400•
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DIS P 0 Z I

I A Nr.13

din 05 noiembrie 2020
privind convocarea in §edin~ extraordinara a Consiliului local Socodor
PRIMARULCOMUNEISOCODOR
AVAND iN VEDERE;
prevederile art.133 alin.(2) lit.a), ale art.134 alin.(l) lit.a), alin.(2) !?ialin.(3) lit.(b) din
ordonanta de Urgenta nr.57j2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul
administrativ,
DISPUNE

Art.l. Primarul comunei Socodor, convoaca sedlnta "extraordinara" a CONSILIULUI
LOCAL AL COMUNEI SOCODOR in data de 09.11.2020 orele 1400, care se va desfasura
in sala de !?edinta a Consiliului Local Socodor, cu urmatoarea
ORDINE

DE

ZI

1.Depunerea juramantului de catre domnul Mot Danut, consllter local supleant, validat;
2.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelul de $edinta pentru urmatoarete 3 luni;
3.Proiect de hotarare privind organizarea cornlsulor de specialitate ale Consiliului local al
comunei Socodor;
4.Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Socodor;
Art.2. Materialele inscrise in proiectul ordinii de zt se transmit consilierilor locali prin
intermediul postei electronice si sunt puse la dtspozltta alesllor locali in format letric incepand
cu data de 05.11.2020 ora 14,00.
Art.3. Asupra proiectelor de hotarari alestl locali pot formula ~i depune amendamente, de
fond sau de forma, in condltnle legii ~i ale Regulamentului de functionare al Consiliului
Local Socodor.

E
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PROCES

VERBAL

incheiat astazi 05 noiembrie 2020.
Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor ~i Crisan
Gheorghe, secretar al prirnariei Socodor, la data de mai sus, am
procedat in conformitate cu prevederile art.134 alin. (1) lit.a)

Ordonata de Urgenta nr.57/2019

privind Codul administrativ,

afisarea la panoul de afise] al primariel a DISPOZITIEI

din
la

primarului

comunei de convocare a sedintei extraordinare a consiliului local din
luna noiembrie 2020.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal conform
prevederilor legale.

J
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5

COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.l, Cod Postal: 317305,judeJul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358112;
e-mail: socodor@gmail.com. primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Nr. 3291 din 05 noiembrie 2020

INVITATIE
D-nilor consilieri
in conformitate cu dlspozlttlle art.133 alin.(2) lit.a), art. 134 alin (1) lit.a), alin.(3) lit.b)
~i alin.(S) din Ordonanta de Urgenta nr.S7/2019 privind Codul administrativ, va lnvitarn sa
partlcipatl la lucrartle sedlntel extraordinare a Consiliului local Socodor.
sedinta v-a avea loc in ziua de 09 noiembrie 2020, orele 1400, se va desfasura in
sala de ~edin~a a Consiliului Local Socodor, cu urrnatoarea :

ORDINE DE ZI

l.Depunerea jurarnantulul de catre domnul Mot Danut, consilier local supleant, validat;
2.Proiect de hotarare privind alegerea presedlntetut de ~edinta pentru urmatoarele 3 luni;
ln~tiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
3.Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
comunei Socodor;
ln~tiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
4.Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Socodor;
ln~tiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
Invita~i:Cristea

Alexandru Valentin.

TABEL

NOMINAL

Cuprinzand consilierii care sunt tnvitaf sa participe la sedinta
extraordinara a Consiliului local Socodor din data de 09.11.2020 orele 1400.

3.- Igna loan

nr. 851

--,---~--I-'-Al-++--l'l-+~-

4.- Muresan
Adrian Marius
,

6.- Palcu Raul nr. 717------r-

8.- Teorean Claudiu Dan nr. 343 \

___;_--!..

_

9.-Tapo~ Dimitrie loan
10.- Unc Dimitrie 178 ---T~~-~rT~--~

'\

Copiile dupa documenteIEi-~;dinlei se afla la ~~cretariatul comunei ~i vor fi puse
la dlspozltla d-voastra incepand de astazi, 05.11.2020de la orele 14.
Va invltam sa formulatl ,i sa depuneti amendamente asupra proiectelor de
hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi a ,edintei ordinare.
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PR 0 C E S V E R B A L

incheiat astazi 05 noiembrie 2020.
Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor si

Crisan Gheorghe, secretar al Consiliului local al comunei
Socodor, in conformitate cu prevederile art. 134 alin.(2),
alin.(3) lit.b) ~i alin.(5) din Ordonanta de Urgen~a nr.57/2019
am procedat la afisarea

privind Codul administrativ,

tabela de afise] a primariei, a INVITATIEI,

pe

propusa pentru

sedinta
,
, extraordinara a Consiliului Local care va avea loc la
data 05 noiembrie 2020, orele 14°°.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal
conform prevederilor legale.
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Nr. 3308 din 09 noiembrie 2020

MINUTA SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
SOCODOR DIN DATA DE 09 NOIEMBRIE 2020

Incheiata astazt 09 noiembrie 2020 cu ocazia sedtntel ordinare a Consiliului Local al
comunei Socodor, judetul Arad, convocata prin Dlspozltia primarului nr. 133 din 05.11.2020.
Sedinta consiliului local incepe la ora stablllta in convocator, 1400 ~i parttdpa un nurnar
de 11 consilieri din cei 11 in functle. Sedlnta se desfasoara in sala de !?edinta a consiliului
local. Partlclpa la !?edinta Presedintele Consifiului Judetean Arad, domnul lustin Cionca, Insotit
de fostul vlcepresedlnte al Consiliufui Judetean Arad, domnul Sergiu Bilcea.
Consilierii au votat hotarartle adoptate, dupa cum urmeaza:
Nr.

Crt.

Nr.
Hot.

1

Nr.85

2

Nr.86

3

Nr.87

4

Nr.88

TITLUL HOTARARII

Hotararea cu privire la aprobarea ordinii de zi a sedlntel extraordinare;
Hotararea cu privire la alegerea doamnei Crlsan Ramona presedlnte de
!?edinta pentru urmatoarele 3 luni;
Hotararea cu privire fa organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al comunei Socodor;
Hotararea privind alegerea domnului Teorean loan Cornel viceprimar
al comunei Socodor.

Fiind discutate toate cele propuse, sedlnta se incheie.
PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONSILIER
CR~

RA..MONA

v:j_111~~

Nr.de
voturi

11
11
11
11

ROMANIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL SOCODOR

MINUTA
desfa§urarii sedlntel extraordinare din data de 09 noiembrie 2020 a Consiliului
local Socodor

Secretarul consiliului local
$edinta consiliului local a fost convocate prin Dlspozitia primarului nr.133 din data de
05 noiembrie 2020. $edinta incepe la ora flxata in invitatia de participare, respectiv ora -

1400 $i se oesrasoera in sala de $edinta a Consiliului local Socodor.
Din totalul de 10 consilieri in functie, sunt prezenti $i parttclpa la ~edinta 10 consilieri,
dupa cum urmeaza:

Crtsan Ramona, Igna loan, Hanza Remus Ovldiu, Unc Dimitrie , Palcu

Raul, Teorean loan Cornel, Teorean Claudiu Dan, Tapes Dimitrie loan, Mure$an Adrian
Marius $i Nadaban Stelian Traian.
Prezent la sedtnta este $i domnul consilier Mot Danut, validat de catre Judecatorta
Chlslneu Cns $i care urrneaza sa depuna jurarnantul conform art.117 $i ale art.119 alin.(6)
din DUG 57/2019 privind Codul administrativ.
Nu sunt absenti de la lucrarile sedintel extraordinare.
Prezenta consilierilor in nurnar de 10, asigura cvorumul necesar desfa~urarii sedtntel ~i
decizia de a adopta hotarari valide conform prevederilor art.137 din DUG 57/2019 privind
Codul administrativ.
La $edinta parttclpa d-nul primar, Jura loan Dimitrie $i secretar, Crisan Gheorghe.
Invitati la $edinta sunt domnul Pa$cutiu Gheorghe Florin $i domnul Cristea Alexandru
Valentin, angajati ai Prlmarlet Socodor.
Sedinta este aslstata de Presedlntele Consiliului Judetean Arad, domnul lustin Cionca
$i de domnul Sergiu Bilcea, fost Vlcepresedlnte al Consiliului Judetean Arad.
D-nul secretar constata prezenta majoritatii consilierilor la sedlnta, dupa apelul
nominal $i dedara sedlnta de consiliu local statutara.
Secretarul general in roaga pe domnul Unc Dimitrie, cel mai in varsta consilier local $i
pe cei mai tineri doi consilieri, respectiv pe domnul Teorean Claudiu Dan $i pe domnul Palcu
Raul sa se aseze la prezidiu, pentru a conduce sedlnta pana la alegerea noului presedinte de
sedinta pentru urrnatoarele 3 luni.

1

10

in continuare presedintele

de sedinta, domnul Unc Dimitrie, decanul de varsta al

consilierilor, prezinta consilierilor

ORDINEA DE ZI
dupa cum urmeaza:
1.Depunerea jurarnantului de catre domnul Mot Danut, consilier local supleant, validat;
2.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3
luni;
3.Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al comunei Socodor;
4.Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Socodor.
Domnul presedinte tntreaba daca mai sunt ~i alte propuneri pentru completarea
ordinii de zi.
Nu mai sunt alte propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, va supun spre aprobare ordinea de zi a sedintei ordinare.

Supune la vot:
Cine este pentru ?
Cine este lmpotrlva?
Daca se abtine cineva ?

Va multurnesc.
Nu sunt obiectii ~i se aproba in unanimitate, cu 10 voturi "pentru", toti cei 10

consilieri prezentl la ~edinta, din totalul de 10 consilieri in functle,
HorARAREA nr.S5 privind aprobarea ordinii de zi.
Pre~edintelede ,edin~a
Se trece la punctul nr.1 inscris pe ordinea de zi, cu privire la depunerea jurarnantului de
catre domnul Mot Danut, consilier local supleant, validat.
Se da cuvantul domnului secretar pentru a da citire dispozitivului incheierii
nr.1755/03.11.2020

a Judecatoriei Chisineu-Cris.
,
,

Domnul Unc Dimitrie, presedinte decan de varsta, il invita pe domnul Mot Danut sa
depuna jurarnantul. Domnul Mot Danut depune jurarnantul ~i sernneaza.
Odata cu depunerea jurarnantului de catre domnul Mos Danut, Consiliul Local
Socodor are numarul maxim de consilieri, nurnar stabilit conform prevederilor art.112 din
OUG 57/2019 ~i prin Ordin al Prefectului Judetului Arad, respectiv 11 consilieri locali.
in continuare presedintele decan de varsta solicita consilierilor locali sa propuna
presedintele de ~edinta pentru urmatoarele 3 luni.
Domnul Unc Dimitrie

0

propune pe doamna Crisan Ramona.

Nu mai sunt alte propuneri, iar doamna Crisan Ramona este invitata sa se aseze la
prezidiu pentru a conduce In continuare lucrarile sedintei extraordinare.
2

/{

Doamna Crisan Ramona se aseaza la prezidiu, saluta Intreaga asistenta !?icontinua
lucrarile consiliului local.
Se trece la punctul 3 Inserts pe ordinea de zi, organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al comunei Socodor.
Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
Inregistrat cu nr.3203/05.11.2020,

Intocmit de catre domnul Crisan Gheorghe, secretar

general al comunei Socodor. Se aproba organizarea la nivelul Consiliului local al Comunei
Socodor a unui nurnar de 3 comisii de specialitate in domeniile, respectiv comisia nr.1:
Comisia pentru programe de dezvoltare

economlco-sociala,

buqet-finante, administrarea

domeniului public ~i privat al comunei, aqricultura, gospodarie comunala, protectia mediului,
servicii ~i comert, comisia nr.2: Comisia pentru tnvatamant, sanatate, cultura, proteetia
sociala, activltaf sportive ~i de agrement !?icomisia nr.3: Comisia pentru administratis
publica locala, juridica, apararea ordinii sl linisti publice, a drepturilor cetatenilor. Potrivit
rezultatelor constatate la alegerile locale care au avut loc la data de 27.09.2020, din totalul
de 11 mandate de consilier, PNL a obtinut 9 mandate (81,82%) si PSD a obtinut 2 mandate
(18,18%). Astfel, se propune ca din cele trei comisii sa faca parte minim un consilier de la
fiecare formatiune politica.
Se propune components nominata a comisiei nr.l, Comisia pentru
dezvoltare

economico-soclala,

buqet-flnante,

programe de

administrarea domeniului public ~i privat al

comunei, aqricultura, qospodarle cornunala, protectla mediului, servicii ~i cornert, dupa cum
urrneaza: Unc Dimitrie, Palcu Raul, Teorean Claudiu Dan, Mot Danut ~i Hanza Remus Ovidiu,
comisia nr.2, Comisia pentru tnvatamant, sa natate , cultura, protectia sociala, activitatl
sportive ~i de agrement, dupa cum urmeaza: Crisan Ramona, Teorean loan Cornel si
Muresan Adrian Marius !?icomisia nr.3, Comisia pentru administratie publica locala, juridica,
apararea ordinii !?ilini!?ti publice, a drepturilor cetatenilor, dupa cum urrneaza: Muresan
Adrian Marius, Tapes Dimitrie loan !?iNadaban Stelian Traian. Atributiile, sarcinile ~i
functionarea comisiilor sunt cele stabilite de Consiliul local, prin Regulamentul de organizare
~i functionare.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit In acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, In calitate de initiator.
Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clarificari

pentru proiectul de hotarare.

Nu mai sunt alte ctarificari !?inici alte propuneri.
Supune la vot:
Cine este pentru ?
Cine este lmpotriva?
Daca se abtlne cineva ?
3

Va rnulturnesc.
Se aproba in unanimitate, cu 11 voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezentl la ~edinta,
din totalul de 11 consilieri in functie,
,
HOTARAREA nr.B7 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Socodor.
Se trece la punctul nr.4 inscris pe ordinea de zi, cu privire la alegerea viceprimarului
comunei Socodor.
Se da cuvantul domnului

primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate

inregistrat la Primaria Comunei Socodor sub nr.3306 din 05.11.2020

intocmit de catre

secretarul comunei Socodor, domnul Crisan Gheorghe.
Doamna presedinte solicita secretarului general sa prezinte procedura de alegere a
viceprimarului.
Domnul secretar general:conform

prevederilor art.152 din DUG 57/2019 privind Codul

administrativ si potrivit Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al
comunei Socodor, judetul Arad, cap. II, sectiunea a 2-a -alegerea viceprimarului:
" Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absoluta, din rendut membrilor
consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. Exercitarea votului se face
pe baza de buletine de vot. Alegerea vicepttmerului se reelizeeze prin hotarare a consiliului
loca!".
Doamna Crisan Ramona, presedinte de sedinta, solicita domnului primar Jura loan
Dimitrie si consilierilor locali sa faca propuneri pentru functia de viceprimar al comunei
Socodor.
Domnul primar Jura loan Dimitrie propune pentru functia de viceprimar pe domnul
consilier Teorean loan Cornel.
Presedintele de sedinta solicita alte propuneri pentru functia de viceprimar, din partea
consilierilor locali.
Nu mai sunt alte propuneri.
Se tnrnaneaza buletinele de vot presedintelui de sedinta, care invita consilierii locali, in
ordine alfabetica sa voteze.
Presedintele de sedinta, tmpreuna cu secretarul general numara voturile , constatand
un numar de 11 voturi .pentru",
Presedintele de sedinta anunta rezultatul votului: in unanimitate, cu 11 voturi
t

",

"pentru", toti cei 11 consilieri prezentl la ~edinta, din totalul de 11 consilieri in functie,
HOTARAREA nr.SS privind alegerea domnului Teorean loan Cornel in functla de
viceprimar al comunei Socodor.
Doamna presedinte tntreaba consilierii si pe domnul primar, daca pe langa punctele
discutate doresc sa prezinte alte probleme legate de comuna Socodor.
4
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Oomnul primar intervine ~i multumeste membrilor consiliului local pentru votul In urma
caruia a fost ales domnul viceprimar Teorean loan Cornel.
Multurneste In mod deosebit pentru participarea la sedinta domnului Presedinte al
Consiliului Judetean Arad, lustin Cionca si domnului Sergiu Bllcea ~i Ii roaqa, daca doresc,
sa spuna cateva cuvinte.
Oomnul Sergiu Bllcea, prezinta cateva din proiecte Consiliului Judetean Arad, proiecte
care vor contribui la lrnbunatatirea

infrastructurii rutiere de pe raza administrativa a comunei

Socodor, respectiv modernizarea OJ 709B Socodor-Sanmartin,

a OJ 792 Socodor-Nadab,

care vor fi modernizare cu flnantare europeans prin Programul Interreg VA RomaniaUngaria, precum ~i despre Orumul Expres Arad-Oradea, care va trece si pe raza
administrativa a comunei Socodor, investitii care vor crea pe langa

0

legatura mult mai rapida

si sigura tntre Com una Socodor ~i Municipiul Arad ~i 0 dezvoltare a zonei prin realizarea de
investitii de catre potentlali investitori. Ureaza succes tuturor consilierilor locali, primarului ~i
viceprimarutui In dificila activitate

pe care

0

vor desfasura In mandatul 2020-2024.

Oomnul primar Timultumeste domnului Sergiu Bllcea pentru faptul ca a ales astazi, 09
noiembrie 2020, sa fie alaturi de noi si pentru eforturile depuse de domnia sa In calitate de
vicepresedinte al Consiliului Judetean Arad In dezvoltarea Judetutui Arad.
Oomnul lustin Cionca, Presedintele
Consiliului Judetean
Arad: "Am tinut,
,
"

tn mod

deosebit, sa fiu astazi alaturi de dumneevoestre, deoarece aici la dumneevoestrii

tn

localitate, subsemnatul, la alegerile locale desfa$urate tn data de 27.09.2020 am obiinut eel
mai mare procent. Doresc sa va muliumesc personal pentru votul primit de la dumneevoestre
$i sa va asigur ca, ese cum si tn mandatul trecut am sprijinit proiectele derulate in
comunitatea dumneevoestrs , tn mandatul actual voi continua sa cotineniez proiectele care
se vor implementa

tn comuna

Socodor. Doresc sa va urez succes tn activitatea

dumneevoestrs si sa eveti parle de cat mai multe reelizeri".
Oomnul primar multurneste domnului Presedinte tustin Cionca pentru cuvintele
frumoase si arata ca viitoarete proiecte ale Comunei Socodor vor putea pute fi implementate
cu sprijinul adrninistratiei judetene si implicit al domnului Presedinte tustin Cionca.
Nemaifiind alte luari de cuvant presedintele de sedinta, doamna Crisan Ramona,
rnulturneste domnului lustin Cionca si domnului Sergiu Bllcea pentru ca au ales astazi sa fie
alaturi de Comuna Socodor si
, declara lnchise lucrarile sedintei
,
, extraordinare. Urmeaza ca
Tntreaga asistenta sa participe la realizarea unei poze de grup.
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COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358112,'
e-mail: socodor@gmaiL.com, primaria@socodor.ro,· Web: www.socodor.ro

Nr. inregistrare: 3315 din 09 noiembrie 2020

PROCES

VERBAL

Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor ~i Crisan
Gheorghe, secretar al primariei

Socodor, la data de mai sus am

procedat in conformitate cu prevederile art.197 alin. (4) ~i alin.(5) din
Ordonanta
aftsarea
comunei,

de Urgenta

nr.57/2019

privind Codul Administrativ, la

la panoul de afisa] al primariei
www.socodor.ro.a

extraordinara,

si pe pagina de internet a

..Minutei~edintei..dela

sedinta

a Consiliului local Socodor.-

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal conform
prevederilor legale.

HE

IS

CONSILIUL LOCAL SOC ODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 31 7305, judetul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358112;
e-mail: SocodOl@gmaiLcolII, primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

TABEl NOMINAL
cuprinzand situatia punctelor Inscrise pe ordinea de zi
la sedinta extraordinara din data de 09 noiembrie 2020

Nr.

Situatia
,

HOTARAREA

crt.

Observatii

discutata

1

1.- Depunerea juramantului de catre domnul Mot Danut,
consilier local supleant, validat ;

2

2.- Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi;

3

3.- Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de
sedinta pentru urmatoarele 3 luni;

Depunere ~i
semnare
juramant
Aprobat In
unanimitate
Aprobat In
unanimitate

4

4.- Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al comunei Socodor.

Aprobat In
unanimitate

5

5.- Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei
Socodor.

Aprobat In
unanimitate

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONSILIER
CRISAN RAMONA

'£WsClk
,.,

CONTRAS
SEC <IF- _j.-Ai"('l'itA

E

CONSILIULLOCALSOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305, judetul Arad, Tel.: +40257358100;
Fax. +40257358112;
e-mail: socodor@gmai/.colII, primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

TABEL NOMINAL
cuprlnzand sltuatla hotararttor adoptate in
sedlnta extraordlnara din data de 09 noiembrie 2020

Nr.

crt.
1

Numar
hotarare

Nr.85

2

Nr.86

3

Nr.87

4

Nr.88

TITLUL HOTARARII

Hotarare cu privire la aprobarea ordinii de zi;
Hotarare cu privire la alegerea doamnei Cnsan Ramona presedlnte
de ~edinta pentru urmatoarele 3 luni;
Hotarare cu privire la organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al comunei Socodor;
Hotarare cu privire la alegerea domnului Teorean loan Cornel
viceprimarul comunei Socodor.

Nr.de
voturi

11
11
11
11

17

COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305, ju detu I Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358112;
e-mail: socodor@gmail.com, primaria@socodor.ro;
Web: www.socodor.ro

Nr. inregistrare: 3286 din 05 noiembrie 2020

PROCES

VERBAL

incheiat astazi 05 noiembrie 2020.
Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor ~i Crisan
Gheorghe

secretar al prirnariei

Socodor, la data de mai sus, am

procedat in conformitate cu prevederile art.197 alin. (4) ~i alin.(5) din
Ordonanta
afisarea

de Urgenta

nr.57/2019

la panoul de afisaj

privind Codul Administrativ, la

al prirnariei

~i pe site-ul prirnariei

www.socodor.ro a hotararilor de la sedinta anterioaraDrept pentru care am incheiat prezentul proces verbal conform
prevederilor legale.-

SECRETAR

HE

18

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,' comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +40257358100,'
Fax. +40257358112;
e-mail: socodot@gmail.col1l,primaria@Socodor.ro;
Web: www.socodor.ro

HOTARAREA nr.S5 din 09.11.2020
privind aprobarea Ordinii de zi a ,edin~ei extraordinare din data de 09.11.2020

CONSILIUL LOCALAL COMUNEI SOCODOR
iNTRUNIT iN $EDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2020
tuand act de Ordinea de zi cuprlnsa in Dlspozitia primarului de convocare a §edintei nurnarul
133/05.11.2020;
- prevederile art. 135 alin. (1), alin.(2), alin.(3), alin( 4), alin.(7) ~i alin.(8) din
ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin.(1) ~i art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Votul exprimat de catre cei 10 consilieri prezenti la ~edinta, din cei 10 in functie, din
care toti cei 10 consilieri prezentl au votat "pentru",

HOTARA$TE:
1.Depunerea jurarnantului de catre domnul Mot Danut, consilier local supleant, validat;
2.Proiect de hotarare privind alegerea presecintelul de ~edinta pentru urrnatoarele 3 luni;

Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
3.Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
comunei Socodor;

Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
4.Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Socodor;

Iottietor proiect: primar Jura loan Dimitrie;

fiill;~&~~'

5Ocodor

IZAT
SECRETAR
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CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.l, Cod Postal: 31 7305, ju detu I Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358112;
e-mail: socodol@gmail.com, primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Numar de inregistrare: 3309 din 09 noiembrie 2020

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 09 noiembrie 2020 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului
Local al Comunei Socodor, judetul Arad.
$edinta consiliului local a fost convocata prin Dlspozltla primarului nr.133 din
data de 05 noiembrie 2020.
$edinta incepe la ora fixata In convocator - ora 1400 si se desfa,oara in sala de
sedinta a Consiliului Local Socodor.
Din totalul de 10 consilieri In functie, sunt prezenti ~i participa la ~edinta 10
consilieri, dupa cum urrneaza: Crisan Ramona, Igna loan, Hanza Remus Ovidiu, Unc
Dimitrie, Palcu Raul, Teorean loan Cornel, Teorean Claudiu Dan, Tapos Dimitrie loan,
Muresan Adrian Marius ~i Nadaban Stelian Traian.
Prezent la sedinta este si domnul consilier Mot Danut, validat de catre Judecatoria
",
"
Chisineu Cris si care urmeaza sa depuna jurarnantul conform art.117 sl ale art.119 alin.(6)
din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
Nu sunt absenti de la lucrarile sedintei extraordinare.
Prezenta consilierilor In nurnar de 10, asiqura cvorumul necesar desfasurarii
~edintei ~i decizia de a adopta hotarari valide conform prevederilor art.137 din aUG
57/2019 privind Codul administrativ.
La ~edinta participa de drept domnul primar Jura loan Dimitrie si secretar Crisan
Gheorghe.
lnvitati la sedinta sunt domnul Pascutiu Gheorghe Florin si domnul Cristea
Alexandru Valentin, anqajati ai Primariei Socodor.
Sedinta este asistata de Presedintele Consiliului Judetean Arad, domnul lustin
Cionca si de domnul Sergiu Bilcea, fost Vicepresedinte al Consiliului Judetean Arad.
D-nul secretar constata prezenta majoritatii consilierilor la sedinta, dupa apelul
nominal sl declara sedinta de consiliu local statutara,
Secretarul general In roaqa pe domnul Unc Dimitrie, cel mai In varsta consilier local
si pe cei mai tineri doi consilieri, respectiv pe domnul Teorean Claudiu Dan ~i pe domnul
Palcu Raul sa se aseze la prezidiu, pentru a conduce sedinta pana la alegerea noului
presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni.
In continuare presedintele de sedinta, domnul Unc Dimitrie, decanul de varsta al
consilierilor, prezinta consilierilor
ORDINEA DE ZI
dupa cum urmeaza:
1.Depunerea jurarnantului de catre domnul Mot Danut, consilier local supleant,
validat;
2.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urrnatoarele 3
luni;
3.Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al comunei Socodor;
4.Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Socodor.
Domnul presedinte consulta plenul si tntreaba daca mai sunt ~i alte propuneri
pentru completarea ordinii de zi.

.

.

,

,

,

f

Nu mai sunt alte propuneri.
Nemaifiind alte propuneri va supun spre aprobare ordinea de zi a sedintei ordinare.
Nu sunt obiectii ~i se aproba in unanimitate , cu 10 voturi "pentru", toti cei 10

consilieri prezenti la ~edinta, din totalul de 10 consilieri in functie,
HOT ARAREA nr.85 privind aprobarea ordinii de zi.
D-nul secretar general, inainte de a se trece la discutarea punctelor de pe
ordinea de zi prezinta consilierilor cvorumul necesar votarii fiecarei hotarari, in
parte, conform art.139 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
Consilierii, iau cuno~tinta de acest aspect in vederea respectarii cvorumului
stabilit de legislatia in vigoare ~i prezentat de catre secretarul general.
in continuare se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

Punctul1
Punctul nr.1 inscris pe ordinea de zi, cu privire la depunerea jurarnantului de catre
domnul Mot Danut, consilier local supleant, validat in data de 03.11.2020 de catre
Judecatorta Chisineu
Cris.
,
,
Se da cuvantul domnului secretar pentru a da citire dispozitivului incheierii nr.17551
03.11.2020 a Judecatoriei Chisineu Cris pronuntata in dosarul nr.2176/2101 20201 a2:
"Valideaza mandatul consilierului local supleant la alegerile locale din data de
27.09.2020 pentru Gonsiliul Local al comunei Socodor, pentru candidatul MOT OANUTPartidul National Liberal. Gu drept de a formula apel, in termen de 3 zile de la comunicare.
Gererea de apel se depune la Judecetotte Cnisineu Cris. Pronuntete prin punerea sotutiei
la dispozitia parfilor prin mijlocirea grefei instentet, astazi, 3 noiembrie 2020."
Domnul Unc Dimitrie, presedinte decan de varsta, il invita pe domnul Mot Danut sa
depuna jurarnantul.
Domnul Mot Danut depune jurarnantul ~i sernneaza.
Odata cu depunerea jurarnantului de catre domnul Mos Danut, Consiliul Local
Socodor are nurnarul maxim de consilieri, numar stabilit conform prevederilor art.112 din
OUG 57/2019 ~i prin Ordin al Prefectului Judetului Arad, respectiv 11 consilieri locali.

Punctul2
Se trece la punctul 2, Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de ~edinta
pentru urmatoarele 3 luni.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar
Jura loan Dimitrie, in calitate de initiator.
in continuare presedintele decan de varsta solicita consilierilor locali sa propuna
presedintele de ~edinta pentru urmatoarele 3 luni.
Domnul Unc Dimitrie 0 propune pe doamna Crisan Ramona.
Nu mai sunt alte propuneri.
Presedintele decan de varsta supune la vot acesta propunere care se aproba cu 11

voturi "pentru", vot exprimat de catre totl cei 11 consilieri prezentl la ~edinta, din
totalul de 11 consilieri in functie, fiind astfel adoptata:
HOT ARAREA nr. 86 privind alegerea doamnei Crisan Ramona presedlnte de
~edinta pentru urmatoarele 3 luni.
Punctul3
Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al comunei Socodor.
Se da cuvantul domnului secretar. Se prezinta de catre acesta raportul de
specialitate inregistrat cu nr.3203/05.11.2020,
intocmit de catre domnul Crisan Gheorghe,
secretar general al comunei Socodor.
2

Se aproba organizarea la nivelul Consiliului local al Comunei Socodor a unui numar
de 3 comisii de specialitate
in domeniile, respectiv comisia nr.1: Comisia pentru
programe de dezvoltare
economtco-sociala,
buqet-finante, administrarea domeniului
public §i privat al comunei, aqricultura, gospodarie cornunala, protectia mediului, servicii ~i
comert, comisia nr.2: Comisia pentru invalamant, sanatate, cultura, protectia sociala,
activitati sportive §i de agrement ~i comisia nr.3: Comisia pentru administratie publica
locala, juridica, apararea ordinii ~i linistl publice, a drepturilor cetatenilor.
Potrivit rezultatelor constatate la alegerile locale care au avut loc la data de
27.09.2020, din totalul de 11 mandate de consilier, PNL a obtinut 9 mandate (81 ,82%) ~i
PSD a obtinut 2 mandate (18,18%). Astfel, se propune ca din cele trei comisii sa faca
parte minim un consilier de la fiecare formatiune politica.
Se propune components nominata a comisiei nr.1, Comisia pentru programe de
dezvoltare econornico-sociala, buqet-finante, administrarea domeniului public §i privat al
comunei, aqricultura, gospodarie cornunala, protectia mediului, servicii §i cornert, dupa
cum urrneaza: Unc Dimitrie, Palcu Raul, Teorean Claudiu Dan, Mot, Danut, si Hanza
Remus Ovidiu, comisia nr.2, Comisia pentru tnvatamant, sanatate, cuttura, protectia
sociala, activitati sportive §i de agrement, dupa cum urmeaza: Crisan Ramona, Teorean
loan Cornel si Muresan Adrian Marius ~i comisia nr.3, Comisia pentru adrninistratie
publica locala, juridica, apararea ordinii si lini~ti publice, a drepturilor cetatenilor, dupa cum
urmeaza: Muresan Adrian Marius, Tapes Dimitrie loan ~i Nadaban Stelian Traian.
Atributiile, sarcinile §i functlonarea comisiilor sunt cele stabilite de Consiliul local,
prin Regulamentul de organizare §i functionare.
Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar
Jura loan Dimitrie, in calitate de initiator.
,
Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt §i alte observatii sau daca mai
sunt solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare,
Nu mai sunt alte clarificari ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele de sedinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu
11 voturi "pentru", vot exprimat de catre to1i cei 11 consilieri prezenf la ~edinta, din
totalul de 11 consilieri in functie, fiind astfel adoptata:

.

HOT ARAREA nr. 87 privind organizarea

comisiilor

de specialitate

ale Consiliului

Local Socodor.

Punctu/4
Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Socodor.
Se da cuvantul domnului
primar. Se prezinta de catre acesta raportul de
specialitate inregistrat la Prima ria Comunei Socodor sub nr.3306 din 05.11.2020 intocmit
de catre secretarul comunei Socodor, domnul Crisan Gheorghe.
Doamna presedinte soticlta secretarului general sa prezinte procedura de alegere a
viceprimarului.
Domnul secretar general: conform prevederilor art.152 din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ si potrivit Regulamentul de organizare ~i functionare al Consiliului
Local al comunei Socodor, judetul Arad, cap. II, sectiunea a 2-a - alegerea viceprimarului:
"Vieeprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolute, din rendut membrilor
eonsiliului local, la propunerea primarului sau a eonsilierilor loeali. Exereitarea votului se
face pe baza de buletine de vot. Alegerea vieeprimarului se reelizeeze prin hoterare a
eonsiliului local".
Doamna Crisan Ramona, presedinte de sedinta, solicita domnului primar Jura loan
3
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Dimitrie si consilierilor locali sa faca propuneri pentru functia de viceprimar al comunei
Socodor.
Domnul primar Jura loan Dimitrie propune pentru functia de viceprimar pe domnul
consilier Teorean loan Cornel.
Presedintele de sedinta solicita alte propuneri pentru functia de viceprimar, din
partea consilierilor locali.
Nu mai sunt alte propuneri.
Secretarul generallnmaneaza
buletinele de vot presedintelui de sedinta, care invita
consilierii locali, In ordine alfabetica sa voteze.
Presedintele de sedinta, lmpreuna cu secretarul general numara voturile ,
constatand un nurnar de 11 voturi "pentru".
Presedintele de sedinta anunta rezultatul votului: in unanimitate, cu 11 voturi
"pentru", toti cei 11 consilieri prezenti la sedinta, din totalul de 11 consilieri in functie, au
votat alegerea domnului Teorean loan Cornel in functia de viceprimar, fiind astfel
adoptata,
f

'"

HOTARAREA nr.SS privind alegerea domnului Teorean loan Cornel in functla de
viceprimar al comunei Socodor.
Doamna presedinte Intreaba consilierii si pe domnul primar, daca pe langa punctele
discutate doresc sa prezinte alte probleme legate de comuna Socodor.
Domnul primar intervine ~i rnulturneste membrilor consiliului local pentru votul in
urma caruia a fost ales domnul viceprimar Teorean loan Cornel.Multurneste in mod
deosebit pentru participarea la ~edinta domnului Presedinte al Consiliului Judetean Arad,
lustin Cionca si domnului Sergiu Bilcea si ii roaqa, daca doresc, sa spuna cateva cuvinte.
Domnul Sergiu Bilcea, prezinta cateva din proiecte Consiliului Judetean Arad,
proiecte care vor contribui la trnbunatatirea infrastructurii rutiere de pe raza adrninistrativa
a comunei Socodor, respectiv modernizarea DJ 709B Socodor-Sanmartin, a DJ 792
Socodor-Nadab, care vor fi modernizare cu finantare europeana prin Programul Interreg
VA Rornania-Unqana, precum ~i despre Drumul Expres Arad-Oradea, care va trece ~i pe
raza administrativa a comunei Socodor, investitii care vor crea pe langa 0 legatura mult
mai rapida sl sigura intre Comuna Socodor si Municipiul Arad ~i 0 dezvoltare a zonei prin
realizarea de investitii de catre potentiali investitori. Ureaza succes tuturor consilierilor
locali, primarului ~i viceprimarului in dificila activitate pe care 0 vor desfasura in mandatul
2020-2024.
Domnul primar ii rnultumeste domnului Sergiu Bilcea pentru faptul ca a ales astazi,
09 noiembrie 2020, sa fie alaturi de noi ~i pentru eforturile depuse de domnia sa in calitate
de vlcepresedinte al Consiliului Judetean Arad in dezvoltarea Judetului Arad.
Domnul lustin Cionca, Presedintele Consiliului Judetean Arad: "Am tinut, in mod
deosebit, sa fiu estiu! eteturi de dumneevoestrs, deoarece eici, la dumneevoestrs in
localitate, subsemnatul, la alegerile locale destssurete in data de 27.09.2020 am obiinui
cel mai mare procent. Doresc sa va muttumesc personal pentru votul primit de la
dumneavoastra $i sa va asigur ce, ese cum $i in mandatul trecut am sprijinit proiectele
derulate in comunitatea dumneevoestrii , in mandatul actual voi continua sa cotinentez
proiectele care se vor implementa in com una Socodor. Doresc sa va urez succes in
activitatea dumneavoastra $i sa evet! parte de cat mai multe reetizeti".
Domnul primar rnulturneste domnului Presedinte lustin Cionca pentru cuvintele
frumoase ~i arata ca viitoarele proiecte ale Comunei Socodor vor putea pute fi
implementate cu sprijinul administratiei judetene ~i implicit al domnului Presedinte lustin
Cionca.
4

Nemaifiind alte luari de cuvant presedintele de sedlnta, doamna Crisan Ramona,
rnultumeste domnului lustin Cionca si domnului Sergiu Bilcea pentru ca au ales astazi sa
fie alaturi de Comuna Socodor si
, declara inchise lucrarile sedintei
,
, extraordinare. Urmeaza
ca intreaga asistenta sa participe la realizarea unei poze de grup.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONSILIER

CRI~~~MONA

;:::_U1'i'~
I

5

C MUNASOCODO
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Nr. inregistrare: 3110 din 09 noiembrie 2020

PROCES

VERBAL

Incheiat astazi 09 noiembrie 2020.
Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor ~i Crisan
Gheorghe, secretar al prirnariei Socodor, la data de mai sus am
procedat In conformitate cu prevederile art.138 alin. (17)
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019

din

privind Codul Administrativ, la

afisarea pe panoul de afise] al primariei sl pe pagina de internet
www.socodor.ro a .Procesului Verbal" de la sedinta extraordinara,
a Consiliului local Socodor din data de 09 noiembrie 2020.
Drept pentru care am Incheiat prezentul proces verbal
conform prevederilor legale.-

I

HE

COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +40257358100;
Fax. +40257358112;
e-mail: socodOl@gmail.co111,primaria@Socodor.ro;
Web: www.socodor.ro

Nr.3298/05.11.2020

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Ordinii de zi a ,edintei

extraordinare

din data de 09.11.2020

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR
INTRUNIT IN $EDINJA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 09 NOIEMBRIE 2020
Luand act de Ordinea de zi cupnnsa in Dlspozltla primarului de convocare a sedlntel
numaruI133j05.11.2020;
-

prevederile art. 135 alin. (I), alin.(2), alin.(3), alin(4), alin.(7) ~i alin.(8) din

ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57j2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin.(l) ~i art. 196 alin.(l)
Guvernului nr.57j2019 privind Codul administrativ,

lit.a) din ordonanta de Urgenta a

HOTARA$TE:
l.Depunerea juramantului

de catre domnul Mot Danut, consilier local supleant, validat;

2.Proiect de hotarare privind alegerea presedlntelui de ~edinta pentru urmatoarele 3 luni;

Initiator protect: primar Jura loan Dimitrie;
3.Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
comunei Socodor;

Initiator proiea: primar Jura loan Dimitrie;
4.Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Socodor;

Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;

ROMANIA
JUDECATORIA CHI$INEU CRI$
STR. GARII NR. 24
CHI$INEU CRI$
JUDECATORIA CHISINEU CRIS

Destinatar:
Comuna Socodor- Secretar General
Socodor, str. Principala, nr. 1, judetul
ARAD

DOSARUL NR. 2176/210/2020/a2
Materia: Civil
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: Validare mandat consilier membru
supleant
Complet: ce3

COMUNICARE
iNCHEIERE FINALA CAMERA CONSILIU CIVILA
NR. 1755/2020

Stirnata doarnna/Snmate

DIN DATA DE 03 Noiembrie 2020

domn,

va cornunicam, alaturat, copia hotaram civile nr. 1755/2020, pronuntata la data de 03 Noiembrie 2020,
de catre JUDECATORIA CHI$INEU CRI$ JUDECATORIA CHISINEU CRIS.
PARAFA ~EFULUIINSTANTEI
(~tampila)

ECLI:RO:JDCHI:2020:003.001755
ROMANIA
JUDECATORIA CHlSINEU CRlS
DOSAR NR.2176/21 0/2020/a2

Operator 3210/2501

Incheiere nr. 1755
Sedinta camerei de consiliu din 3 noiembrie 2020
Presedinte: Cosmina Claudia Chis
Grefier: Mona Negrila
S-a luat in examinare sesizarea secretarului general al unitatii administrativ teritoriale
privind validarea mandatelor consilierilor locali supleanti la alegerile locale din data de 27.09.2020
pentru Primaria comunei Socodor.
Cauza se solutioneaza In camera de consiliu, rara citarea partilor, conform art. 532 Cod
procedura civila.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care, In temeiul art. 529 alin. (1)
Cod procedura civila, instanta procedeaza la verificarea competentei si constata ca este competenta
general, material si teritorial sa solutioneze prezenta cerere, raportat la dispozitiile art. 119 alin. (1)
din O.U.G. nr. 57/2019.
Instanta, vazand prevederile art. 119 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
nemaifiind alte cereri, retine cauza spre solutionare.
INSTANTA,
Deliberand, asupra cauzei de rata constata urmatoarele:
La data de 23.10.2020 s-a inregistrat dosarul nr. 2176/210/2020/a2, avand ca obiect
validarea mandatului consilierului supleant la alegerile locale din data de 27.09.2020 pentru
Primaria comunei Socodor, pentru candidatul Mot Danut, Partidul National Liberal (PNL).
La data de 23.10.2020 s-a depus la dosar de catre secretarul general al unitatii administrativ
teritoriale Socodor, documentele depuse de consilierii locali, acesta propunand totodata validarea
supleantului Mot Danut, Partidul National Liberal PNL.
La dosar s-au anexat pentru candidatul Mal Danut, Partidul National Liberal PNL, aflata
pe lista supleantilor pentru functia de consilier local, documentele necesare validarii mandatelor
respectiv copie Cl, caziere judiciare, confirmari calitate membru.
Din analiza actelor dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin incheierea nr. 1570/14.1 0.2020 si Incheierea de indreptare eroare materiala din data de
20 octombrie 2020, au fost validate mandatele a 10 consilieri locali declarati alesi conform
Procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea
mandatelor pentru consiliul local la alegerile locale din data de 27.09.2020 - Sectiunea h: Teorean
loan Cornel- Partidul National Liberal; Igna Ioan- Partidul National Liberal; Hanza Remus Ovidiu Partidul National Liberal; Crisan Ramona- Partidul National Liberal; Nadaban Stelian TraianPartidul National Liberal; Tapes Dimitrie Ioan- Partidul National Liberal; Palcu Raul- Partidul
National Liberal; Unc Dimitrie- Partidul National Liberal; Teorean Claudiu Dan- Partidul Social
Democrat; Muresan Adrian Marius- Partidul Social Democrat.
Totodata, a fost invalidat mandatul consilierului local Jura loan Dimitrie - Partidul
National Liberal, care a renuntat la mandat, hotararea ramanand definitiva la data de 27.10.2020.
Conform art. 119 alin. (1) - (5) din O.U.G. nr. 37/2019" (1) Mandatele supleantilor sun!
validate de judecatoria in a cdrei razd teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care au
avut lac alegeri, in procedura necontencioasa, prin incheiere pronuntata in camera de consiliu,
forii afi aplicabild procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleantilor se
realizeazii in conditiile art. 114 alin. (2), cu respectarea prevederilor legit privind alegerea
autoritdtilor administratiei publice locale in situatia in care consilierul local declarat ales se afla
in una dintre urmatoarele situatii: a) nu este validat ca urmare a neindeplinirii conditiilor
prevazute la art. 114 alin. (2); b) este considerat demisionat de drept, potrivit art. 116 alin. (9). (2)
in cazul prevdzut la alin. (1) lit. a), mandatele supleantilor sunt validate in termen de 10 zile de La

data riimdnerii definitive a incheierii de invalidare a mandatului consilierului local declarat ales.
1

2S

(3) in cazul prevdzut la alin. (1) lit. b), mandatele supleantilor sunt validate in termen de 10 zile de
la comunicarea ordinului prefectului prevdzut la art. 118 alin. (5). (4) Supleantii au obligatia
transmiterii
catre secretarul general al unitiuii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale
a
documentelor doveditoare pentru indeplinirea conditiilor prevdzute la art. 114 alin. (3) cu eel putin
7 zile inainte de implinirea termenului prevazut fa alin. (2) sau (3), dupii caz, pentru care li se
elibereaza 0 conjirmare de prim ire. Termenul pentru transmiterea documentelor cafre secretarul
general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale este term en de decadere, caz in care
secretarul general al unitdtii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale
transmite judecatoriei
documentele care i-au Jost puse la dispozitie inauntrul acestui termen, pre cum si 0 adresa de
informare prin care propune validarea supleantilor care au depus documentele prevazute la arlo
114 alin. (2) sou, dupd caz, invalidarea supleantilor care nu au depus aceste documente. (5)
Secretarul general al uniuuii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale
transmite judecatoriei
documentele doveditoare pentru indeplinirea conditiilor prevdzute la art. 114 alin. (2) lit. a) - d) cu
eel putin 7 zile inainte de implinirea termenului prevazut la alin. (2) sau (3), dupa caz".
De asemenea, potrivit art. 114 alin. (2) din O.U.O. nr. 57/2019 "Mandatul unui consilier
local este validat daca, la data pronuntarii incheierii, consilierul local declarat ales indeplineste
cumulativ urmatoarele conditii: a) are domiciliul pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale in
care a Jost ales, dovedit prin actul de identitate in copie; b) nu si-a pierdut drepturile electorale,
Japt dovedit prin cazierul judiciar; c) nu si-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe
lista cdruia a Jost ales, urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotdrdrea definitiva a
Jorului competent al partidului politic ori prin hotardre definitive a unei instantei judecatoresti,
Japt dovedit prin confirmarile prevazute la art. 121 alin. (1) sau prin hotdrdre definitiva a instantei
judecatoresti,
dupa caz; d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al
veniturilor si cheltuielilor electorale in conJormitate cu prevederile legit privind finantarea
activitiitii partidelor politice si a campaniilor electorale, Japt dovedit prin depunerea raportului, in
conditiile legit; e) nu a renuntat la mandat, in conditiile art. 115; f) nu a Jost ales prin frauda
electorala constatata in conditiile legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
dovedita prin documentele privind rezultatele alegerilor inaintate de cafre biroul electoral de
circumscriptie judecatoriei in a caret raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care
au fost desfasurate alegeri".
Instanta constata ca, urmare a invalidarii mandatului consilierului local mai sus numit,
Partidul National Liberal mai are de ocupat un loc in cadrul Consiliului Local al Comunei Socodor.
Potrivit listei supleantilor transmisa la data de 12.10.2020 In dosarul privind validarea
consilierilor locali de catre Comuna Socodor (F. 34-35), pentru Partidul National Liberal primul
supleant este Mot Danut, care va ocupa locul consilierului local invalidat.
Totodata, se mai constata ca pentru candidatul Mos Danut, s-au depus documentele
necesare validarii mandatelor, respectiv copia cartii de identitate, declaratie privind nerenuntarea la
mandat, confirmare calitate membru, proces verbal privind depunerea raportului detaliat al
veniturilor si cheltuielilor electorale ca urmare a campaniei electorale desfasurate de Partidul
National Liberal, cu ocazia alegerilor administratiei publice locale din data de 27.09.2020, raportul
detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, cazierul judiciar.
Pe cale de consecinta, constatand si ca au fost respect ate dispozitiile art. 38,39 din Legea nr.
334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a companiilor electorale, Autoritatea
Electorala Permanenta publicand in Monitorul Oficial al Romaniei lista partidelor politice pentru
care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, cu privire la partidul din
partea caruia au candidat consilierii locali mai sus mentionati, iar din actele inaintate judecatoriei
rezulta ca fiind indeplinite conditiile prevazute de art. 119 alin. (1) raportat la art. 114 alin. (2) din
O.U.O. nr. 57/2019, instanta urmeaza sa valideze mandatul consilierului local supleant la alegerile
locale din data de 27.09.2020 pentru Consiliul Local al Comunei Socodor, conform dispozitivului
prezentei incheieri.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGH,
DISPUNE:

2

Valideaza mandatul consilierului local supleant la alegerile locale din data de 27.09.2020
pentru Consiliul Local al comunei Socodor, pentru candidatul MOT DINUT - Partidul National
Liberal:
Cu drept de a formula apel, in term en de 3 zile de la comunicare. Cererea de apel se
depune la Judecatoria Chisineu Cris.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, astazi,
3 noiembrie 2020.
Grefier,
Mona Negrila

Presedinte,
Cosmina Claudia Chis
C.C.C/M.N.!4

"\

ex/2 com/03. J 1.2020:

- Prefectul judetului Arad
- Secretarului general al comunei Socodor

3

ROMANIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR

Subsemnatul MOT DANUT, consilier local in cadrul
Consiliului Local al comunei Socodor, judetul Arad, in conformitate
cu prevederile art.117, alin (1) din OUG 57/2019, depun in fata
Consiliului Local al comunei Socodor urmatorul juramant:
"Jur sa respect Constitutia ~i legile larii ~i sa fac, cu bunacredinta, tot ceea ce stii in puterile ~iprice perea mea pentru binele
locuitorilor comunei Socodor. Asa sa imi ajute Dumnezeul"
Data: 09 noiembrie 2020

Consilier local,
MOTDANUT
,
,

CONSILUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,' comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,judejul Arad, Tel.: +40257358100;
Fax. +4 0257358 112; e-mail: socodoruigmail.com, primurw@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

'"
"
HOTARAREA

Nr.86

din 09 noiembrie 2020
privind alegerea presedlntelul

de ~edin~a

Consiliul Local al Comunei Socodor, ludetul Arad, CIF 3519330, intrunit
iN $EDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 09 NOIEMBRIE 2020
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare,
inregistrat cu nr.3296/05.11.2020;
- referatul de specialitate intocmit de domnul Crlsan Gheorghe secretar, inregistrat sub nr.
3297/05.11.2020, privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urrnatoarele trei luni;
- avizul comisiei de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
- prevederile art.123 alin.(l) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
Votul exprimat de catre cei 11 consilieri prezenti la ~edinta, din cei 11 in functie,
din care to~i cei 11 consilieri au votat "pentru",
In temeiul art.139 alin.(l) art. 196 alin.(l) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, adopta prezenta:

HOTARARE

Art.l: Se alege presedlnte de ~edinta ~i se desernneaza cu conducerea lucrarllor
sedlntel Consiliului Local al comunei SOCODOR, doamna consilier CRI$AN RAMONA.
Art.2: Presedlntele de ~edinta se alege pe durata de cel mult 3 luni.
Art.3: Prezenta hotarare are caracter constatator neputand fi contestata in justltie,
Art.4: Prezenta hotarare se cornunlca:
./ Primarului comunei SOCODOR
./ Institutla Prefectului - Judetul Arad .
Art.S: Secretarul comunei SOCODOR va indeplini procedura de comunicare a
prezentei hotaran,

CONTRASEMNEAzA,

SECRETAR
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COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 31 7305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;
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Nr.3295 din 05 noiembrie 2020
....

"

PROIECT DE HOTARARE
din 09 noiembrie 2020
privind alegerea presedlntelul de ~edin~a
Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad, CIF 3519330, intrunit
iN $EDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 09 NOIEMBRIE 2020
Avand in vedere:
- referatut de aprobare at primarutui
inregistrat cu nr.3296/05.11.2020;
- referatul de specialitate intocmit
3297/05.11.2020,

Comunei Socodor, initiator

at proiectului de hotarare,

de domnul Crlsan Gheorghe secretar, inregistrat

sub nr.

privind alegerea presedtntelul de ~edinta pentru urrnatoarele trei luni;

- avizul comisiei de specialitate

pe domenii de activitate

ale Consiliului Local al Comunei

Socodor;
- prevederile art.123 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art.139 alin.(1) art.196

alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, adopta prezenta:

HOTARARE
Art.1: Se alege presedinte de ~edinta ~i se desernneazacu conducerea lucrarilor ~edintei
Consiliului Local at comunei SOCODOR, doamna/domnul

consilier

_

Art.2: Presedintele de ~edinta se alege pe durata de cel mult 3 luni.
Art.3: Prezenta hotarare are caracter constatator neputand fi contestata in justitle.
Art.4: Prezenta hotarare se cornunlca:
V'

Primarului comunei SOCODOR

./ Instltutla Prefectului - Judetut Arad .
Art.5: Secretarul comunei SOCODOR va indeplini procedura de comunicare a prezentei
hotararl,

3)

COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.l, Cod Postal: 31 7305, ju detu I Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358 Il2; e-mail: socodol@.glllail.com, primaria@Socodor.ro: Web: www.socodor.ro

Nr. inregistrare: 3296 din 05.11.2020

CABINET PRIMAR

Referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor
privind aprobarea privind alegerea presedintelui de ~edin~

Subsemnatul Jura loan Dimitrie primar al Comunei Socodor, prezint referatul de
aprobare privind alegerea presedlntelul de $edinta pentru urmatoarele trei luni.
In cadrul ~edintei ordinare a Consiliului Local Socodor din data de 31.08.2020, prin
Hotararea nr. 80/31.08.2020, a fost ales presedinte de ~edinta pentru trei luni, domnul
Teorean loan Cornel.
Avand in vedere prevederile art. 123, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr.57j2019
privind Codul administrativ, un consilier local poate exercita functla de presedlnte de ~edinta
cel mult trei luni.
In cadrul sedlntet ordinare din aceasta luna, Consiliul Local trebuie sa adopte 0
hotarare privind alegerea presedlntelul de ~edinta al Consiliului Local Socodor pentru

0

pertoada de maxim trei luni, respectiv noiembrie 2020 - ianuarie 2021.
In urma propunerilor facute de catre consilieri locali in cadrul sedlntet ~i a exerdtarf
votului, se va alege presedlntele de ~edinta pentru perioada noiembrie 2020 - ianuarie
2021, cu mentiunea ca la data de 27.09.2020 au avut loe alegeri locale, ocazie cu care a
fost rnodlflcata cornponenta consiliului, fapt care presupune realegerea presedlntelui de
~edinta din randul consilierilor care alcatuiesc noul consiliul local.

COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 31 7305,judelul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358112;
e-mail: socodO/@gmail.colII, primaria@fiocodor.ro; Web: www.socodor.ro

Numar inregistrare:

3297 din 05 noiembrie

2020

Referat de specialitate
privind alegerea presedlntelul de ~edinta pentru urmatoarele trei luni

Subsemnatul

Crisan Gheorghe, angajat al prirnariei comunei Socodor, avand functra de

secretar, prin prezenta rog Consiliul Local Socodor, sa aprobe proiectul
la alegerea presedintelui
Prevederile
administrativ,

de ~edinta pentru urrnatoarele trei luni.

art. 123, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019

reglementeaza

conduce sedtntele consiliului
in luna septembrie

de hotarare cu privire

modalitatea
local pe

0

de alegere a presedintelui

privind Codul

de §edinta care va

perioada de trei luni.

2020 expira perioada pentru care domnul consilier Teorean loan

Cornel a fost desemnat sa conduca sedintete consiliului
au avut loca la data de 27.09.2020,

local, urmare la alegerile locale care

urmand a se face propuneri pentru numirea presedintelut

de §edinta pentru perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021.

In

consecinta,

presedintelul

supun dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare privind alegerea

de §edinta al Consiliului

Local Socodor pentru

0

perioada de maxim trei luni

(noiembrie 2020 - ianuarie 2021) in vederea adoptarii unei hotarari in acest sens, cu
rnentiunea ca

la data de 27.09.2020 au avut loc alegeri locale, ocazie cu care s-a modificat

components consiliului, fapt care presupune realegerea presedlntelul de ~edinta din randul
consilierilor care alcatutesc componenta noului consiliul local.

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305.jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;
Fax. +40257358112; e-mail: socodOl@gmail.com,primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

HOTARAREA Nr.S7 din 09 noiembrie 2020
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Socodor

Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad,CIF 3519330, intrunit
iN $EDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 09 NOIEMBRIE 2020
Avand in vedere:
- referatul de aprobare nr. 3202/05.11.2020 a primarului comunei Socodor privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Socodor;
- anallzand referatul de specialitate inregistrat sub nr.3203 din 05.11.2020 intocmit de catre
secretarul comunei Socodor, domnul Crtsan Gheorghe privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Socodor;
- Ordinul Prefectului nr.758/30.10.2020 privind constatarea indeplinirii condlttllor legale de
constituire a Consiliului local al Comunei Socodor;
- prevederile art. 124, art.125 ~i art.126 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul
administrativ,
Votul exprimat de catre cei 11 consilieri prezentl la §iedinta, din cei 11 in functle, din care
toti cei 11 consilieri au votat "pentru",
, In temeiul art.139 alin.(3) lit.i) ~i art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
HOTARA$TE
Art.l. Se aproba organizarea la nivelul Consiliului local al Comunei Socodor a unui nurnar
de 3 comisii de specialitate in domeniile, respectiv comisia nr.l: Comisia pentru programe de
dezvoltare economtco-sodala, buqet-flnante, administrarea domeniului public §ii privat al
comunei, aqrlcultura, qospodarie cornunala, protecna mediului, servicii §iicornert, comisia
nr.2: Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectla sodala, activitati sportive §iide
agrement sl comisia nr.3: Comisia pentru adrnmlstratte publica locala, jurtdica, apararea
ordinii sl lini~ti publice, a drepturilor cetatenilor.
Art.2. Se aproba constituirea la nivelul Consiliului Judetean Arad a urmatoarelor comisii
de specialitate: comisia nr.l: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-soclala,
buqet-flnante, administrarea domeniului public §ii privat al comunei, aqricultura, qospodarle
cornunala, protecna mediului, servicii §ii cornert, comisia nr.2: Comisia pentru invatamant,
sanatate, cultura, protectia sodala, activitati sportive §iide agrement ~i comisia nr.3: Comisia
pentru adrnlnlstratle publica locala, jurldlca, apararea ordinii ~i lini~ti publice, a drepturilor
cetatenilor.
Art.3. Nurnarul membrilor flecarel comisii care se orqanlzeaza conform art. 1 este:
• comisia 1 va avea 5 membri;
• comisia 2 va avea 3 membri;
• comisia 3 va avea 3 membri.
Art.4. Numarul de locuri ce revin fiecarel formatlunl politice reprezentate in Consiliul
local al comunei Socodor se stablleste dupa cum urmeaza:
• Partidul National Liberal 9 locuri;
• Partidul Social Democrat 2 locuri.
Art.5. Se aproba cornponenta nornlnala a comisiei nr.l, Comisia pentru programe de
dezvoltare economlco-soclala, buqet-ftnante, administrarea domeniului public §ii privat al
comunei, aqrlcultura, gospodarie cornunala, protectta mediului, servicii §iicornert, dupa cum
urmeaza: Unc Dimitrie, Palcu Raul, Teorean Claudiu Dan, Mot Danut ~i Hanza Remus Ovidiu.

Art.6. Se aproba components nornlnala a comisiei nr.2, Comisia pentru invatamant,
sanatate, culture, protectla sodala, activitati sportive ~i de agrement, dupa cum urmeaza:
Crtsan Ramona, Teorean loan Cornel $i Mure$an Adrian Marius.
Art.7. Se aproba components nomtnala a comisiei nr.3, Comisia pentru adrnmtstratie
publica locala, juridica, apararea ordinii $i lini$ti publice, a drepturilor cetatenllor, dupa cum
urrneaza: Mure$an Adrian Marius, Tapes Dimitrie loan $i Nadaban Stelian Traian.
Art.S. Atributllle, sarcinile ~i functionarea comisiilor sunt cele stabilite de Consiliul local,
prin Regulamentul de organizare ~i functlonare,
Art.9. Prezenta hotarare se comunlca prin intermediul secretarului general al UAT
Socodor, in termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor, consilierilor locali prevazuti
la art.s, art.6 $i art.7, se duce la cuno~tinta publica prin aflsare la sediul prlmarlel ~i pe pagina
de internet www.socodor.ro ~i se cornunlca cu Institutia Prefectului - Judetul Arad, Serviciul
Juridic ~iContencios Administrativ.
PRE$EDINTE DE $EDINTA,

CRI$M.N,IMONA.
JdltS(Jp_
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Nr.3301/09.11.2020
'"'
"
PROIECT DE HOTARARE

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Socodor

Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad,CIF 3519330, intrunit
iN $EDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 09 NOIEMBRIE 2020
Avand in vedere:
- referatul de aprobare nr. 3202j05.11.2020 a primarului comunei Socodor privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Socodor;
- analizand referatul de specialitate inregistrat sub nr.3203 din 05.11.2020 intocmit de catre
secretarul comunei Socodor, domnul Crlsan Gheorghe privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Socodor;
- Ordinul Prefectului nr.758j30.10.2020 privind constatarea indeplinirii conditnlor legale de
constituire a Consiliului local al Comunei Socodor;
- prevederile art. 124, art.125 $i art.126 din ordonanta de Urgenta nr.57j2019 privind Codul
administrativ,
in temeiul art.139 alin.(3) llt.l) sl art. 196 alin.(l) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57j2019 privind Codul administrativ,
HOTARA$TE
Art.l. Se aproba organizarea la nivelul Consiliului local al Comunei Socodor a unui
nurnar de 3 comisii de specialitate in domeniile, respectiv comisia nr.l: Comisia pentru
programe de dezvoltare economlco-soclala, buqet-flnante, administrarea domeniului public
~i privat al comunei, aqricultura, qospodarle cornunala, protectla mediului, servicii ~i cornert,
comisia nr.2: Comisia pentru invatamant, sanatate. culture, protectta sooala, activitati
sportive ~i de agrement $i comisia nr.3: Comisia pentru adrntnlstratle publica tocala,
juridica, apararea ordinii $i lini$ti publice, a drepturilor cetatenilor.
Art.2. Se aproba constituirea la nivelul Consiliului Judetean Arad a urrnatoarelor
comisii de specialitate: comisia nr.l: Comisia pentru programe de dezvoltare economicosociala, buqet-flnante, administrarea domeniului public ~i privat al comunei, aqricultura,
qospodarie cornunala, protectla mediului, servicii ~i cornert, comisia nr.2: Comisia pentru
invatamant, sanatate, culture, protectta sodala, activitati sportive ~i de agrement $i comisia
nr.3: Comisia pentru adrntnlstratie publica locala, juridica, apararea ordinii $i lini$ti publice,
a drepturilor cetatenuor,
Art.3. Nurnarul membrilor flecarel comisii care se orqanizeaza conform art. 1 este:
• comisia 1 va avea 5 membri;
• comisia 2 va avea 3 membri;
• comisia 3 va avea 3 membri.
Art.4. Numarul de locuri ce revin fiecarei formatluni politice reprezentate in Consiliul
local al comunei Socodor se stabileste dupa cum urrneaza:
• Partidul National Liberal 9 locuri;
• Partidul Social Democrat 2 locuri.
Art.5. Se aproba components nomlnala a comisiei nr.l, Comisia pentru programe
de dezvoltare econorntco-sodala, buqet-flnante, administrarea domeniului public ~i privat al
comunei, aqrkultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii sl cornert, dupa cum
urmeaza: Unc Dimitrie, Palcu Raul, Teorean Claudiu Dan, Mot Danut ~i Hanza Remus Ovidiu.

Art.6. Se aproba components norntnala a comisiei nr.2, Comisia pentru
invatamant, sanatate, cultura, protectla soclala, activitati sportive §i de agrement, dupa cum
urmeaza: otsan Ramona, Teorean loan Cornel ~i Mure~an Adrian Marius.
Art.7. Se aproba cornponenta nominala a comisiei nr.3, Comisia pentru
admlnlstratle publica locals, juridica, apararea ordinii ~i llnlstl publice, a drepturilor
cetatenllor, dupa cum urmeaza: Mure~an Adrian Marius, Tapes Dimitrie loan ~i Nadaban
Stelian Traian.
Art.B. Atrlbutlile, sarcinile §i functlonarea comisiilor sunt cele stabilite de Consiliul
local, prin Regulamentul de organizare §i functlonare,
Art.9. Prezenta hotarare se cornunlca prin intermediul secretarului general al UAT
Socodor, in termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor, consilierilor locali
prevazutl la art.s, art.6 ~i art.7, se duce la cuno§tinta publica prin atlsare la sediul pnmarlet
§i pe pagina de internet www.socodor.ro §i se comuruca cu Institutla Prefectului - Judetul
Arad, Serviciul Juridic §i Contencios Administrativ.
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Numar inregistrare: 3202 din 05 noiembrie 2020

Referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor
privind proiectul de hotarare pentru organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Socodor
in conformitate cu prevederile art. 124 coroborat cu art. 139 alin. (3) lit.i) din
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modiftcarile ~i completarile ulterioare,
dupa constituire consiliile locale i~i orqanizeaza comisii de specialitate, in principalele
domenii de activitate.
Pot fi membri ai comisiei de specialitate numai consilierii locali iar nominalizarea
acestora se face de fiecare grup de consilieri, avandu-se in vedere, de regula, optiunea
acestora, preqatirea lor profesionala ~i domeniul in care i~i desfasoara activitatea.
Nurnarul membrilor unei comisii de specialitate este intotdeauna impar.
in functie de nurnarul membrilor consiliului, un consilier local poate face parte din
cel putin 0 comisie ~i din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de baza.
Nurnarut ~i denumirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Socodor,
numarul membrilor fiecarei comisii ~i modul de stabilire a locurilor ce revin ftecarui grup
de consilieri, precum ~i cornponenta norninala a acestora, cu respectarea conflquratiei
politice de la ultimele alegeri locale se stabileste prin hotarare a consiliului local.
Domeniile de activitate pe care Ie propun pentru desfasurarea activitatil comisiilor
de specialitate sunt: dezvoltare econornico-sociala, buqet-finante, administrarea
domeniului public si privat al comunei, aqricultura, gospodarie cornunala, protectia
mediului, servicii ~i cornert, inva1amant, sanatate, cultura, protectia sociala, activitati
sportive ~i de agrement, adrninistratie publica locala, juridica, apararea ordinii ~i lini~ti
publice, a drepturilor cetatenilor.
Raportat la cele de mai sus propun aprobarea constituirii la nivelul Consiliului
Local Socodor a unui numar de 3 comisii de specialitate, avand fiecare un numar minim
de trei membri, dupa cum urrneaza:
1. Comisia pentru programe de dezvoltare economlco-sociala, buqet-finante,
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, aqricultura, gospodarie comunala,
protectia mediului, servicii ~i comert;
2. Comisia pentru tnvatarnant, sanatate, cultura, protectia sociala, activitati
sportive ~i de agrement;
3. Comisia pentru adrninistratie publica locala, [uridica, apararea ordinii ~i linisti
publice, a drepturilor cetatenilor.
Numarul de membri in comisiile de specialitate care revin fiecarei forrnatiuni se
calculeaza tinand cont de confiquratia politica a Consiliului Local Socodor astfel:
• din nurnarul total de 11 de consilieri locali ai Consiliului Local Socodor, 9 sunt
din partea Partidului National Liberal reprezentand un procent de 81 ,818% si 2 din
partea Partidului Social Democrat reprezentand 18,182%.
• raportand
specialitate -11revine urmatorul
Partidul National
,

procentele de mai sus la nurnarul total de membri ai comisiilor de
rezulta ca forrnatiunilor reprezentate in Consiliul Local Socodor Ie
numar de membri in comisiile de specialitate:
Liberal - 9 membri
1

Partidul Social Democrat - 2 membri
Corespunzator celor de mai sus, cornponenta nominata a comisiilor de
specialitate se aproba de autoritatea deliberativa urmare a desernnarilor care vor fi
facute de fcrmatiurule reprezentate in Consiliul Local Socodor.
in sensu I celor de mai sus, solicit aprobarea proiectului de hotarare pentru
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Socodor.
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Nr. inregistrare:

3203 din 05.11.2020

Raportul secretarul general al comunei Socodor
privind aprobarea proiectului

de hotarare pentru organizarea comisiilor
ale Consiliului Local Socodor

de specialitate

In

conformitate cu prevederile art. 124 coroborat cu art. 139 alin. (3) IiU) din O.U.G
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificanle ~i cornpletarile ulterioare, dupa
constituire consiliile locale tsi orqanizeaza comisii de specialitate, In principalele domenii
de activitate.
Pot fi membri ai comisiei de specialitate numai consilierii locali iar nominalizarea
acestora se face de fiecare grup de consilieri, avandu-se In vedere, de regula, optiunea
acestora, preqatirea lor profesionala ~i domeniulln care I~i desfasoara activitatea.
Numarul membrilor unei comisii de specialitate este Intotdeauna impar.
In functie de nurnarul membrilor consiliului, un consilier local poate face parte din
cel putin 0 comisie ~i din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de baza,
Nurnarul ~i denumirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Socodor,
numarul membrilor fiecarei comisii ~i modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarul grup de
consilieri, precum ~i components nominata a acestora, cu respectarea confiquratiei politice
de la ultimele alegeri locale se stabileste prin hotarare a consiliului local.
Domeniile de activitate pentru desfasurarea activitatii comisiilor de specialitate sunt:
dezvoltare econornico-sociala, buqet-finante, administrarea domeniului public ~i privat al
comunei, aqricultura, qospodarie cornunala, protectia mediului, servicii ~i cornert,
tnvatarnant, sanatate, cultura, protectia sociala, activitati sportive ~i de agrement,
adrninlstratie publica locala, juridica, apararea ordinii ~i linisti publice, a drepturilor
cetatenilor.
Numarul de membri In comisiile de specialitate care revin fiecarei formatiuni se
calculeaza tinand cont de confiquratia politica a Consiliului Local Socodor astfel:
• din numarul total de 11 de consilieri locali ai Consiliului Local Socodor, 9 sunt
din partea Partidului National Liberal reprezentand un procent de 81 ,818% ~i 2 din partea
Partidului Social Democrat reprezentand 18,182%.
• raportand procentele de mai sus la nurnarul total de membri ai comisiilor de
specialitate -11- rezulta ca formatiunilor reprezentate In Consiliul Local Socodor Ie revine
urmatorul nurnar de membri In comisiile de specialitate:
Anatizand propunerea primarului comunei Socodor, conform prevederilor art. 124
din O.U.G. nr. 57/2019, se constata ca proiectul de hotarare pentru organizarea comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local Socodor, a fost lntocmit cu respectarea prevederilor
legale in vigoare.

CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,' comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;
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Web: www.socodor.ro

HOTARAREA Nr.88 din 09 noiembrie 2020
privind alegerea viceprimarului Comunei Socodor

Consiliul local al Comunei Socodor, Judetul Arad,CIF 3519330, intrunit
iN $EDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 09 NOIEMBRIE 2020
Avand in vedere:
- referatul de aprobare nr. 3305/05.11.2020 a primarului comunei Socodor privind alegerea
viceprimarului Comunei Socodor;
- analizand referatul de specialitate inregistrat sub nr.3306 din 05.11.2020 intocmit de catre
secretarul comunei Socodor, domnul Crlsan Gheorghe privind alegerea viceprimarului comunei
Socodor;
- Ordinul Prefectului nr.758/30.10.2020 privind constatarea indeplinirii condltlllor legale de
constituire a Consiliului local al Comunei Socodor;
- prevederile art.152 alin.(2), art. 129 alin. 2, lit.a, alin.3, lit.b si art. 196,alin.l, lit.a
art.125 $i art. 126 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Votul exprimat de catre cei 11 consilieri prezenti la §edinta, din cei 11 in functle, din care
toti cei 11 consilieri au votat "pentru",
, In temeiul art.139 alin.(3) lit.i) ~i art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
HOTARA$TE
Art.l. Se alege ca viceprimar al comunei Socodor, judetul Arad, domnul consilier local
Teorean loan Cornel din partea Partidului National Liberal.
Art.2. Domnul Teorean loan Cornel va exercita calitatea de inlocuitor de drept al
Primarului comunei Socodor.
Art.3. Atnbutnle viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dlspozltle:
Art.4. Pe durata exercltarii mandatului, vlceprimarul isl pastreaza statutul de consilier
local, fara a beneficia de lndemnlzatla aferenta acestui statut.
Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesatl la lnstanta de contencios
administrativ in conditltle Legii nr.554/2004, cu rnodltlcanle $i cornptetarlle ulterioare.
Art.7. Prezenta hotarare se aduce la cunosttnta publica §i se comuntca prin grija
secretarului general al comunei Socodor, in termenul legal, Primarului comunei Socodor,
Institutlel Prefectului Judetul Arad, domnului Teorean loan Cornel se duce la cunostlnta publica
prin aflsare la sediul primartel §i pe pagina de internet www.socodor.ro §i se cornunlca cu
Instltutia Prefectului - Judetul Arad, Serviciul Juridic §i Contencios Administrativ.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

CRI:mi'~.. . ..-,M.ONA
'.
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Nr.3304/05.11.2020

PROIECT DE HOTARARE
privind alegerea viceprimarului Comunei Socodor

Consiliul Local al Comunei Socodor, ludetul Arad,CIF 3519330, intrunit
iN $EDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 09 NOIEMBRIE 2020

Avand in vedere:
- referatul de aprobare nr. 3305j05.11.2020 a primarului comunei Socodor privind alegerea
viceprimarului Comunei Socodor;
- analizand referatul de specialitate inregistrat sub nr.3306 din 05.11.2020 intocmit de catre
secretarul comunei Socodor, domnul otsan Gheorghe privind alegerea viceprimarului comunei
Socodor;
- Ordinul Prefectului nr.758j30.10.2020 privind constatarea indeplinirii condltulor legale de
constituire a Consiliului local al Comunei Socodor;
- prevederile art.152 alin.(2), art. 129 alin. 2, lit.a, alin.3, llt.b si art. 196,alin.1, lit.a
art.1,,25 $i art.126 din ordonanta de Urgenta nr.57j2019 privind Codul administrativ,
In temeiul art.139 alin.(3) lit.i) $i art.196 alin.(l) llt.a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57j2019 privind Codul administrativ,

HOTARA$TE
Art.l. Se alege ca viceprimar al comunei Socodor, judetul Arad, domnul consilier local
__________
din partea Partidului
_
Art.2. Domnul
va exercita calitatea de inlocuitor de drept
al Primarului comunei Socodor.
Art.3. Atrlbutllle viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dlspozltie:
Art.4. Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul i$i pastreaza statutul de consilier
local, fara a beneficia de lndemnlzatla arerenta acestui statuto
Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesati la lnstanta de
contencios administrativ in condltnle Legii nr.554j2004, cu moditlcarlle $i cornpletarile
ulterioare.
Art.7. Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publica ~i se cornunica prin grija
secretarului general al comunei Socodor, in termenul legal, Primarului comunei Socodor,
Institutlei Prefectului Judetul Arad, domnului
se duce la
cunostlnta publica prin eflsare la sediul prlrnartel ~i pe pagina de internet www.socodor.ro §i
se cornunlca cu Institutla Prefectului - Judetul Arad, Serviciul Juridic §i Contencios
Administrativ.

SECRETAR

COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.I, Cod Postal: 3I7305,jude/uIArad,
Fax. +40257358112;
e-mail: socodor(ji)glllail.colII, primaria@Socodor.ro;

Tel.: +4 0257358100;
Web: www.socodor.ro

Nr. inregistrare: 3305 din 05.11.2020

CABINET PRIMAR

Referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor
privind alegerea viceprimarului comunei Socodor

Subsemnatul Jura loan Dimitrie primar al Comunei Socodor, prezint referatul cu privire
la alegerea viceprimarului comunei Socodor pentru mandatul 2020-2024.
In conformitate cu prevederile art.152 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modifidirile ~i cornpletarne ulterioare, dupa constituire, consiliul local alege viceprimarul din
randul consilierilor locali, la propunerea primarului si/sau a consilierilor locali.
Atrlbutille viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dlspozitle, Pe durata exercitarii
mandatului, viceprimarul i~i pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de
mdemnlzatta aterenta acestui statuto
Supun consiliului local proiectul de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei
Socodor.

COMUNASOCODOR
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Nr. inregistrare: 3306 din 05.11.2020

Raportul secretarul general al comunei Socodor
privind alegerea viceprimarului comunei Socodor

in conformitate cu prevederile art.152 din aUG 57/2019 privind Codul administrativ,
cu rnodlflcarlle ~i completarlle ulterioare ~i avand in vedere art.9 din regulamentul de
organizare ~i functlonare al Consiliului local Socodor, aprobat prin Hotararea Consiliului
local Socodor nr.39/31.03.2020,

viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate

absoluta, din randul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor
locali. Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se
realizeaza prin hotarare a consiliului local.
Atrlbutille viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispozltle, Pe durata
exerdtarf mandatului, viceprimarul i~i pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia
de indemnlzatla aferenta acestui statut.
Supun consiliului local proiectul de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei
Socodor.
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR

PROCES WRsAL
incheiat astazi 19.11.2020 cu ocazia nurnerotarii §i sigilarii dosarului de
la sedinta extraordinara

a Consiliului Local al comunei Socodor.

Acest dosar a fost numerotat

si sigilat tn prezenta presedintelui de

sedinta §i a secretarului conform prevederilor legale.
Actele cuprinse in dosar au fost numerotate de la nr.1 la nr.S2.
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PRESEDINTE DE SEDINTA
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