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Catre

INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDEIUL ARAD

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

In conformitate cu prevederile art. 197 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, va comunicarn dosarul sedintei

Consiliului Local Socodor din data 30 decembrie 2020, dosar care cuprinde un

numar de 7 hotararl, de la nr.103 la nr.109.

Consiliullocal a fost convocat in sedinta:

»Ordinara ;

o Extraordinara ( pentru urmatoarele motive) :

o De lndata ( pentru urmatoarele motive) :

SECRETAR GENERAL UAT

CRI
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CUPRINS
Al dosarului de sedinta din 30 decembrie 2020
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1 Anunt cu ordinea de zl 1
2 Proces verbal afisaj anunt cu ordinea de zi 2
3 Anunt publicare internet 3
4 Dispozitia de convocare 4
5 Proces verbal afisaj dlspozitla convocare 5
6 Invitatia consilierilor 6
7 Tabelul nominal cu consilierii 7
8 Proces verbal afisaj invitatia catre consilieri 8
9 Minuta Sedintei 9
10 Minuta sedintei, detaliata 10-16
11 Proces verbal afisaj minuta 17
12 Tabel privind situatia punctelor lnscrise pe ordinea de zi 18
13 Tabel privind situatia hotararilor adoptate 19
14 Proces verbal afisaj hotarari sedinta anterioara 20

HOTARAREA Nr.103 privind aprobarea continutulul Procesului-verbal
15 al ,edintei ordinare a Consiliului Local Socodor din data de 27 21

noiembrie 2020.
16 Procesul verbal de la sedinta ordinara din 27.11.2020 22-31
17 Proces verbal de afisare a procesului verbal de la sedinta anterioara 32

18
Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal de la sedinta 33anterioara

19 HOTARAREA Nr.104 privind aprobarea ordinii de zi. 34
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27 Anexa 4 la HCL 105/30.12.2020, Dispozitia 160/2020 57-58
28 Anexa 5 la HCL 105/30.12.2020, Dispozitia 161/2020 59
29 Proiect de hotarare 60-61
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32 Raportul comisiilor de specialitate 70-72

33 HOTARAREA Nr.106 privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 732020, rectificat in luna decembrie al Serviciului Api - Canal Socodor.
34 Anexa 1 la HCL 106/30.12.2020 74-75
35 Proiect de hotarare 76
36 Referatul de aprobare al primarului 77
37 Raportul compartimentului de resort 78
38 Raportul comisiilor de specialitate 79-81

39 HOTARAREA Nr.107 privind aprobarea bugetului definitiv de venituri 82si cheltuieli al Clubului sportiv de drept public "Club Sportiv
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Nr. inregistrare: 3818 din 23 decembrie 2020

ANUNT

in conformitate cu dispozitiile art. 135 alin. (4) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019
privind Codul administrativ, va invitam, in calitate de cetateni ai comunei Socodor, sa participati
la lucrarile sedintei ordinare a Consiliului local Socodor. Persoanele care doresc sa participe la
tucrarile sedintei online, sunt rugate sa solicite acces la platforma online, plattorrna cu ajutorul
careia pot avea acces la lucrarile sedintei. Solicitarea se face prin telefon 0257358100, la
secretariatul institutiei sau prin emaillaadresasocodor@gmail.com.

Sedinta v-a avea loc in ziua de 30 decembrie 2020, orele 1000, se va desfasura in sala. . .
de sedinta a Consiliului local, cu urmatoarea :. .

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotarare privind aprobarea continutului Procesului-verbal al sedintei ordinare din
data de 27 noiembrie 2020;
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local definitiv pentru anul 2020.
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020 al Serviciului Apa -
Canal Socodor;
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020 al Clubului Sportiv
Socodor;
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 22 decembrie 2020.
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de iucrari si actiuni de interes local efectuate
de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2021.
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
7. Diverse.
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incheiat astazi 23 decembrie 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 afisaj a

pnmariei, a ANUNTULUI cu privire la Ordinea de zi si data

sedintei ordinare, care se va avea loc la data 30

decembrie 2020 orele 1000
.

Drept pentru care am Incheiat prezentul proces verbal

conform prevederilor legale.

HE
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ANUNT

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind

transparenta decizionala in administratia publica locala, republicata si conform

prevederilor art.138 alin.t l), 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 ordinara din data de 30.12.2020, ora 1000,care se va

desfasura in sala de sedinta a Consiliului local., "

Publicam astazi 23 decembrie 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, inregistrata cu nr.380 1 din 23.12.2020.

Cei interesati pot transmite pe adresa de e-mail: socodor@gmail.com sau

in scris la registratura primariei, propuneri, sugestii cu valoare de recomandare,

privind continutul actelor normative pana la data de 29 decembrie 2020 ora 16°0,

iar sugestiile si propunerile dumneavoastra vor fi prezentate in cadrul sedintei

Consiliului Local Socodor din data de 30 decembrie 2020 cu incepere de la ora

1000.
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Din 23 decembrie 2020
privind convocarea in ,edinta ordinarii a Consiliului local Socodor

PRIMARULCOMUNEISOCODOR
AVAND iN VEDEREj

prevederile art.133 alin.(l), ale art.134 alin.(l) lit.a), alin.(2) ~i alin.(3) lit.(a) din
Ordonanta de Urgenta nr.57j2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din ordonanta de Urgenta nr.57j2019 privind Codul
administrativ,

DISPUNE

Art.1. Primarul comunei Socodor, convoaca sedlnta "ordinarii" a CONSILIULUI LOCAL
AL COMUNEI SOCODOR in data de 30.12.2020 orele 1000 , care se va desfasura in sala
de sedinta a Consiliului Local Socodor, cu urrnatoarea

ORDINE DE ZI

1.Proiect de hotarare privind aprobarea contlnutulul Procesului-verbal al sedlntei ordinare din
data de 27 noiembrie 2020;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local definitiv pentru anul 2020.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020 al Serviciului Apa
- Canal Socodor;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020 al Clubului
Sportiv Socodor;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea executiel bugetare la 22 decembrie 2020.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari ~i actiunl de interes local efectuate
de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2021.
7. Diverse.
Art.2. Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali prin
intermediul postei electron ice ~i sunt puse la dtspozltla alesllor locali in format letric incepend
cu data de 24.12.2020 ora 10,00.
Art.3. Proiectele de hotarar: inscrise pe proiectul ordinii de zi, insotlte de documentele
prevazute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Socodor.
Art.4. Asupra proiectelor de hotarari
fond sau de forma, in conditllle legii
Local Socodor.

~i depune amendamente, de
ui de funcponare al Consiliului
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PROCES VERBAL

Incheiat astazi 23 decembrie 2020.

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.134 alin. (1) lit.a) din

Ordonanta de Urgenla nr.57/2019 privind Codul administrativ, la

aflsarea la panoul de afisa] al primariei a DISPOZITIEI primarului

comunei de convocare a sedintei ordinare a consiliului local din luna

decembrie 2020.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal conform

prevederilor legale.
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Hr. 3801 din 23 decembrie 2020

INVITAIIE

D-nilor consilieri
In conformitate cu dlspozitiile art.133 alin.(l), art. 134 alin (1) lit.a), alin.(2), alin.(3) ~i

alin.(s) din Ordonanta de Urgenta nr.s7j2019 privind Codul administrativ, va invitarn sa
partldpatl la lucrarlle sedlntet ordinare a Consiliului local Socodor.

$edinta v-a avea loc in ziua de 30 decembrie 2020, orele 1000, se va desfasura in
sala de ~edinta a Consiliului Local Socodor, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI

l.Proiect de hotarare privind aprobarea contlnutulul Procesului-verbal al sedintel ordinare din
data de 27 noiembrie 2020;
Inltietor proiect: primar Jura loan Dimitrie;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local definitiv pentru anul 2020.
ln~tiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020 al Serviciului Apa
- Canal Socodor;
Inltietor proiect: primar Jura loan Dimitrie;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020 al Clubului
Sportiv Socodor;
Inltietor proiect: primar Jura loan Dimitrie;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea executlel bugetare la 22 decembrie 2020.
Inltistor proiect: primar Jura loan Dimitrie;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari ~i actiuni de interes local efectuate
de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2021.
Initiator protect: primar Jura loan Dimitrie;
7. Diverse.
Invitati:Cristea Alexandru Valentin, Ilie~i Brigitta Claudia ~i Tilmaciu Nela-Daniela.



TABEl NOMINAL

Cuprinzand consilierii care sunt invitati sa participe la sedinta ordinara a
Consiliului local Socodor din data de 30.12.2020 orele 1000

.

3.- I9na loa n nr. 851 --------",.,.__~'h7"+if-#-+-I'7"'f-+-

4.- Muresan Adrian Marius nr. 499, ~~r-----~

6.- Palcu Raul nr. 717 ~1+f_---

7.- Mot Danut nr.525_~ld1='~..~·-----c::::;~/--
8.- Teorean loan Cornel nr. 255__ -I-G_--I-(/-I- _

9.- Teorean Claudiu Dan nr. 3431~

1O.-Tapo~ Dimitrie loan nr. 51 -v-.:--~f-"'+j~---

11.- Unc Dimitrie 178 ------~~~~~-------

Copiile dupa documentele ,edintei se aHaI secretariatul comunei §i vor fi puse
la dispozitia d-voastra lncepand de astazi, 24.12.2 20 de la orele 10.

Indicarea comisiilor de specialitate carora Ie-au fost trimise spre avizare
proiectele de hotarar]: proiectele de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zl, de la
nr.1 la nr.6, sunt trimise celor trei comisii de specialitate;

Va invitam sa formulati ,i sa depunetl amendamente asupra proiectelor de
hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi a ,edintei ordinare.
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incheiat astazi 23 decembrie 2020.

Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor ~i

Crisan Gheorghe, secretar al Consiliului local al comunei

Socodor, in conformitate cu prevederile art. 134 alin.(2),

alin.(3) lit.a) ~i alin.(5) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019

privind Codul administrativ, am procedat la afisarea pe

tabela de aflss] a prirnariei, a INVITATIEI, propusa pentru

sedinta ordinara a Consiliului Local care va avea loc la data, ,

30 decembrie 2020, orele 10°°.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal

conform prevederilor legale.

HE



CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,. comuna Socodor, IIr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358 JOO,.

Fax. +40257358112,. e-mail: socodOl@_gmail.com, primaria~ocodor.ro,. Web: www.socodor.ro

Nr. 3953 din 30 decembrie 2020

MINUTA $EDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
SOCODOR DIN DATA DE 30 DECEMBRIE 2020

Inchelata astazl 30 decembrie 2020 cu ocazia ~edintei ordinare a Consiliului Local al
comunei Socodor, judetul Arad, convocate prin Dlspozltla primarului nr. 162 din 23.12.2020.

Sedinta consiliului local incepe la ora stablllta in convocator, 1000 ~i partlclpa un nurnar
de 11 consilieri din cei 11 in functle, seointa se desfasoara in sala de ~edinta a consiliului
local.

Consilierii au votat hotararile adoptate, dupa cum urmeaza:
Nr. Nr. TITLUL HOTARARII Nr.de
Crt. Hot. voturi

1 Nr.l03 Hotararea cu privire la aprobarea continutulul procesului verbal al
11

sedlntel ordinare din data de 27 noiembrie 2020;
2 Nr.l04 Hotararea cu privire la aprobarea ordinii de zi a sedintel ordinare; 11

3 Nr.l0S
Hotararea cu privire la aprobarea bugetului local definitiv al Comunei

11
Socodor pentru anul 2020, rectificat in luna decembrie 2020;

4 Nr.l06
Hotararea cu privire la aprobarea bugetului definitiv pentru anul

11
2020, rectificat in luna decembrie al Serviciului Apa - Canal Socodor;
Hotararea cu privire la aprobarea bugetului definitiv de venituri ~i

5 Nr.l07 cheltuieli al Clubului sportiv de drept public "Club Sportiv Socodor", 11
rectificat in luna decembrie anul 2020;

6 Nr.l08
Hotararea cu privire la aprobarea contului de executle buqetara la 22

11
decembrie 2020;
Hotararea cu privire la aprobarea planului de actluni ~i lucrari de

7 Nr.l09 interes local pentru anul 2021 executate de persoanele beneficiare de 11
ajutor minim garantat.

Fiind discutate toate cele propuse, sedlnta se incheie.

CONTRASEMNEAzA

E
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ROMANIA

JUDETUL ARAD

CONSILIUL LOCAL SOCODOR

MINUTA
desfa§urarii §edin~ei ordinare din data de 30 decembrie 2020 a Consiliului local

Socodor

Secretarul general

$edinta consiliului local a fost convocate prin Dlspozitla primarului nr.162 din data de

23 decembrie 2020. Sedlnta incepe la data $i la ora fixata in lnvitatia de participare,

respectiv, miercuri, 30 decembrie 2020, ora - 1000 $i se desfasoara in sala de $edinta a

Consiliului local Socodor.

Din totalul de 11 consilieri in functle, sunt prezenf $i participa la ~edinta 11 consilieri,

dupa cum urmeaza: Cri~an Ramona, Iqna loan, Hanza Remus Ovidiu, Unc Dimitrie , Palcu

Raul, Teorean loan Cornel, Teorean Claudiu Dan, Tapes Dimitrie loan, Mot Danut, Mure$an

Adrian Marius $i Nadaban Stelian Traian.

Nu sunt absenti de la lucrartle dezbaterii.

Prezenta consilierilor in nurnar de 11, aslqura cvorumul necesar desfa~urarii sedlntel ~i

decizia de a adopta hotarari valide conform prevederilor art.137 din OUG 57/2019 privind

Codul administrativ.

La $edinta partldpa d-nul primar, Jura loan Dimitrie $i secretarul general, Crlsan

Gheorghe.

Invltatl la $edinta sunt doamna Iliesi Brigitta Claudia, Tilmadu Nela-Daniela, Pantea

Nicoleta sl domnul Cristea Alexandru Valentin, anqajati ai Primariei Socodor.

D-nul secretar constata prezenta majoritatii consilierilor la $edinta, dupa apelul

nominal sl declare sedlnta de consiliu local statutara,

Secretarul general prezinta consilierilor locali Procesul-verbal de la sedtnta ordlnara din

27 noiembrie 2020 ~i sollclta consilierilor sa prezinte observant in vederea consemnaru

eventualelor dlscutil pe marginea lui.

Secretarul general UAT

DOMNULE PRIMAR, DOAMNELOR $1 DOMNILOR CONS1LIER1,

In conformitate cu prevederile art.138 alin.(ls) din Ordonata de Urgenta nr.s7/2019

privind Codul administrativ, secretarul general al unitatii administrativ teritoriale supune spre

aprobare Procesul-verbal al §edin~ei ordinare din 27.11.2020.

1



Se supune la vot:

- Cine este pentru ?

Cine este lmpotrlva?

Daca se abtlne cineva ?

Va multumesc,

Se adopta astfel,

HOTARAREA nr.103 privind aprobarea Procesului-verbal de la sedlnta ordlnara din

data de 27 noiembrie 2020, in unanimitate de voturi (11 consilieri prezenti la ~edinta

din totalul de 11 consilieri).

In continuare presedintele de ~edinta, doamna Crlsan Ramona, prezinta consilierilor

ORDINEA DE ZI

dupa cum urmeaza:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea continutului Procesului-verbal al sedintei

ordinare din data de 27 noiembrie 2020;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local definitiv pentru anul 2020.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020 al

Serviciului Apa - Canal Socodor;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020 al

Clubului Sportiv Socodor;

5. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 22 decembrie 2020.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari ~i actiuni de interes local

efectuate de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2021.

7. Diverse.

Doamna presedinte consutta plenul ~i lntreaba 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 impotriva?

Daca se abtlne cineva ?

Va multurnesc,

Nu sunt obiectii ~i se aproba in unanimitate, cu 11 voturi "pentru", toti cei 11

consilieri prezentl la ~edinta,din totalul de 11 consilieri in functie,
HOTARAREA nr.104 privind aprobarea ordinii de zi.

Pre§edintele de ~edinta, doamna Crlsan Ramona

2



Se trece la punctul nr.2 Inserts pe ordinea de zi, cu privire la aprobarea bugetului

local definitiv, rectificat In luna decembrie 2020, tinand cont ca punctul1 tnscris pe ordinea

de zi a fost aprobat prin adoptarea Hotararf nr.103.

Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate

Inregistrat cu nr.3811/23.12.2020, Intocmit de catre doamna lliesi Brigitta Claudia, inspector

de specialitate In cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite si taxe din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor.

Se prezinta pentru validare Dispozltia nr.160 din 15.12.2020 a Primarului comunei

Socodor privind rectificarea bugetului localla data de 15.12.2020 si Dispozitia nr.161 din

21.12.2020 a Primarului comunei Socodor privind rectificarea bugetului localla data de

21.12.2020.

Bugetullocal se dimmueaza la venituri ~i cheltuieli cu suma de 2.040 mii lei, suma

provenita din reducerea cheltuielilor de la sectiunea de dezvoltare, In specialla proiectele cu

finantare nerambursabile pentru care sumele de plata se vor reporta In anul 2021.Sunt

prezentate detaliat toate rnodificarile, respectiv dirninuarile sl alocarile suplimentare pe unele

linii bugetare, In cadrul unui capitol bugetar precum si lntre capitole bugetare. Se solicita

aprobarea alocarii sumei de 71.583,65 lei, din bugetul local al comunei Socodor,

reprezentand lucrari suplimentare In cadrul Contractului de lucrari nr.122/20.12.2019 pentru

proiectul .Arnenajare piste de biciclete In comuna Socodor" din cadrul proiectului .Eco trans

system - transport transfrontalier ecologic In zona Socodor - Ketegyhaza". Valoarea

contractului de lucrari se va majora de la 2.708.464,35 lei cu TVA inclus la 2.780.048 lei cu

TVA inclusiv, reprezentand 0 majorare a contractului de lucrari cu 2,65% fala de valoarea

iniliala.

Se prezinta proiectul de hotarare lntocmit In acest sens de catre domnul primar Jura

loan Dimitrie, In calitate de initiator.

Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de

hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedlntete comisiei, raportul comisiei de specialitate

nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,

presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil

proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

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 si nici alte propuneri.

Supune la vot:

Cine este pentru ?

Cine este lrnpotriva?
Daca se abtlne cineva ?
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Va rnulturnesc,

Se aproba In unanimitate, cu 11 voturi "pentru", totl cei 11 consilieri prezentl la !?edinta,

din totalul de 11 consilieri in functie,,

HOTARAREA nr.105 privind aprobarea bugetului local definitiv al Comunei Socodor

pentru anul 2020, rectificat in luna decembrie 2020.

Se trece la punctul nr.3 tnscrls pe ordinea de zi, cu privire la aprobarea bugetului

definitiv pentru anul 2020 al Serviciului Apa - Canal Socodor.

Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate

Inregistrat la Prima ria Comunei Socodor sub nr.3814 din 23.12.2020 lntocrnit de catre

doamna Tllmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate in cadrul Compartimentului

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

Socodor. Bugetul rectificat in luna decembrie/definitiv pentru anul 2020 al Serviciului Apa

Canal Socodor are venituri totale de 188 mii lei ~i cheltuieli totale in suma de 188 mii lei, din

care cheltuieli de personal de 78,00 mii lei si cheltuieli cu bunuri si servicii de 110,00 mii lei.

Se prezinta proiectul de hotarare Intocmit In acest sens de catre domnul primar Jura

loan Dimitrie, In calitate de initiator.,

Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de

hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate

nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,

presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil

proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt

solicitate clariflcari pentru proiectul de hotarare.

Nu mai sunt alte clarlflcari ~i nici alte propuneri.

Supune la vot:

Cine este pentru ?

Cine este Irnpotriva?

Daca se abtlne cineva ?

Va multurnesc.

Se aproba In unanimitate, cu 11 voturi "pentru", totl cei 11 consilieri prezenf la !?edinta,

din totalul de 11 consilieri in functie,,

HOTARAREA nr.106 privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020, rectificat in

luna decembrie al Serviciului Apa - Canal Socodor.
Se trece la punctul nr.4 tnscris pe ordinea de zi, privind aprobarea bugetului definitiv

pentru anul 2020 al Clubului Sportiv Socodor.

Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate

inregistrat la Primaria Comunei Socodor sub nr.3817 din 23.12.2020 intocmit de catre
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doamna Tilmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate in cadrul Compartimentului

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

Socodor. Bugetul de venituri si cheltuieli definitiv pentru anul 2020, rectificat in luna

decembrie anul 2020 al Clubului Sportiv de Drept Public "Club Sportiv Socodor" este in

suma totala de 185.000 lei, atat la venituri cat ~i la cheltuieli.

Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura

loan Dimitrie, in calitate de initiator.

Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de

hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate

nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,

presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil

proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt si alte observatii sau daca mai sunt

solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare.

Nu mai sunt alte clarificari ~i nici alte propuneri.

Supune la vot:

- Cine este pentru ?

Cine este irnpotnva?
oaca se abtlne cineva ?

Va multurnesc.
Se aproba in unanimitate, cu 11 voturi "pentru", totl cei 11 consilieri prezentl la ~edinta,

din totalul de 11 consilieri in functie,,

HOTARAREA nr.107 privind aprobarea bugetului definitiv de venituri ~i cheltuieli al

Clubului sportiv de drept public "Club Sportiv Socodor", rectificat in luna decembrie

anu12020.

Se trece la punctul nr.S inscris pe ordinea de zi, privind aprobarea executiei bugetare

la 22 decembrie 2020.

Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate

inregistrat la Prirnaria Comunei Socodor sub nr.3817 din 23.11.2020 intocmit de catre

doamna lliesi Brigitta Claudia, inspector de specialitate in cadrul Compartimentului financiar-

contabil, impozite sl taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor,

raportul nr.3817/a/23.12.2020 privind executia bugetului creditelor interne la 22.12.2020,

raportul nr.3817/b/23.12.2020 privind executia bugetului veniturilor proprii ~i subventii la

22.12.2020 a Serviciului Apa - Canal si raportul nr.3817/c/23.12.2020 privind executia la data

de 22.12.2020 a Club Sportiv Socodor.

Se prezinta, de catre domnul secretar Crisan Gheorghe, detaliat, veniturile incasate ~i

platile efectuate in perioada 01.01.2020 - 22.12.2020, pe sectiuni de functionare, respectiv
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sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, conform executiei Intocmite de catre, "t ,

Trezoreria Chisineu-Cns. Se prezinta veniturile lncasate ~i platile efectuate In perioada

01.01.2020-22.12.2020 aferente bugetului creditelor interne, executia pentru trimestrullV

anul 2020 a Serviciului Apa - Canal Socodor si executia pentru trimestrul IV anul 2020 a

Club Sportiv Socodor.

Se prezinta proiectul de hotarare tntocrnit In acest sens de catre domnul primar Jura

loan Dimitrie, In calitate de initiator.,

Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de

hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate

nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,

presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil

proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt si alte observatii sau daca mai sunt

solicitate clariticari pentru proiectul de hotarare.

Nu mai sunt alte clarificari si nici alte propuneri.

Supune la vot:

Cine este pentru ?

Cine este lrnpotrlva?

Daca se abttne cineva ?

Va mutturnesc,

Se aproba In unanimitate, cu 11 voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezenti la !1edinta,

din totalul de 11 consilieri in functle,

HOTARAREA nr.108 privind aprobarea contului de executle bugetara la 22 decembrie

2020.

Se trece la punctul nr.6 inscris pe ordinea de zl, privind aprobarea planului de lucran

~i actiunl de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2021.

Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate

inregistrat la Primaria Comunei Socodor sub nr.3756 din 23.12.2020 intocmit de doamna

Pantea Nicoleta, inspector in cadrul Compartimentului de Aslstenta Sociala din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor. Se prezinta lista cu beneficiarii de

ajutor minim garantat aflati In plata In luna decembrie 2020, lista cu persoanele beneficiare

de ajutor minim garantat care pot presta servicii ~i efectua lucrari, precum ~i planul de tucrari

si actiuni de interes local propus pentru anul 2021.

Se prezinta proiectul de hotarare Intocmit In acest sens de catre domnul primar Jura

loan Dimitrie, in calitate de initiator.

Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de

hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
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nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,

presedintele comisiei si raportul comisiei de specialitate nr.3, care avlzeaza favorabil

proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

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 si nici alte propuneri.

Supune la vot:

Cine este pentru ?

Cine este impotrlva?

Daca se abtlne cineva ?

Va rnulturnesc.
Se aproba In unanimitate, cu 11 voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezsntl la ~edinta,

din totalul de 11 consilieri in functie,,

HorARAREA nr.109 privind aprobarea planului de actiuni ~i tucrarl de interes local

pentru anul 2021 executate de persoanele beneficiare de ajutor minim garantat.

Diverse.

Doamna presedinte lntreaba consilierii daca, pe langa punctele discutate doresc sa

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor.

Domnul primar Jura loan Dimitrie Ie rnulturneste pentru toata activitatea desfasurata In

cursul anul 2020, Ie ureaza un an nou mai bun si traditionalul "La multi ani"!." ,

Nemaifiind alte probleme, presedintele de sedinta, doamna Cri~an Ramona declara

Inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local ~i Ie multurneste tuturor pentru

participarea la sedinta ordinara.
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COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.l, Cod Postal: 317305, judetul Arad, Tel.: +4 0257358 100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodO/@gmail.colII, pril1laria@socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Nr. inregistrare: 3954 din 30 decembrie 2020

PROCES VERBAL

Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor si Crisan

Gheorghe, secretar al primarlei Socodor, la data de mai sus am

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

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, la

afisarea la panoul de afisa] al primariei ~i pe pagina de internet a

comunei, www.socodor.ro.a ..Minutel sedtntei ..dela sedinta ordinara,

a Consiliului local Socodor.-

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal conform

prevederilor legale.
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CONSILIULLOCALSOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude1ul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodor@gmaiLcolII, primaria@socodor.ro; Web: www.socodor.ro

TABEL NOMINAL

cuprinzand situatia punctelor tnscrise pe ordinea de zi
la sedinta ordinara din data de 30 decembrie 2020

Nr.
HOTARAREA

Situatia. Observatii
crt. discutata

1.- Proiect de hotarare privind aprobarea continutului
Aprobat In1 Procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 27 noiembrie, , unanimitate2020;

2.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local
Aprobat In2 definitiv al Comunei Socodor pentru anul 2020, rectificat In

luna decembrie 2020; unanimitate

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului definitiv
Aprobat in3 pentru anul 2020, rectificat In luna decembrie al Serviciului Apa

- Canal Socodor;
unanimitate

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului definitiv de
Aprobat In4 venituri ~i cheltuieli al Clubului sportiv de drept public "Club

Sportiv Socodor", rectificat In luna decembrie anu12020;
unanimitate

5 5.- Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie Aprobat in
buqetara la 22 decembrie 2020; unanimitate

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni ~i Aprobat in
6 lucrari de interes local pentru anul 2021 executate de unanimitate

persoanele beneficiare de ajutor minim garantat;
/,-..,\



CONSILIULLOCALSOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.l, Cod Postal: 31 7305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodO/@gmail.com, primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

TABEL NOMINAL

cuprlnzand sltuatla hotararltor adoptate in
sedlnta ordinara din data de 30 decembrie 2020

Nr. Numar
TITLUL HOTARARII

Nr.de
crt. hotarare voturi

1 Nr.103
Hotarare cu privire la aprobarea continutului procesului verbal al 11
sedtntel ordinare din data de 27 noiembrie 2020;

2 Nr.104 Hotarare cu privire la aprobarea ordinii de zi a sedintel ordinare; 11

3 Nr.10S
Hotarare cu privire la aprobarea bugetului local definitiv al Comunei 11
Socodor pentru anul 2020, rectificat in luna decembrie 2020;

4 Nr.106
Hotarare cu privire la aprobarea bugetului definitiv pentru anul 11
2020, rectificat in luna decembrie al Serviciului Apa - Canal Socodor;
Hotarare cu privire la aprobarea bugetului definitiv de venituri ~i

5 Nr.107 cheltuieli al Clubului sportiv de drept public "Club Sportiv Socodor", 11
rectificat in luna decembrie anul 2020;

6 Nr.108 Hotarare cu privire la aprobarea contului de executie buqetara la 22 11decembrie 2020;
Hotarare cu privire la planului de actlunl ~i lucrari de interes local

7 Nr.109 pentru anul 2021 executate de persoanele beneficiare de ajutor 11
minim garantat;

CONTRASEMNEAZA
SEC o..Ili::--t-M1~1\L...

PRE$EDINTE DE $EDINTA O~AN

CONSILIER ..4;-

E
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COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; C011lUflaSocodor, nr.I, Cod Postal: 317305,judeful Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodor@glllail.col1l, primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Nr. inregistrare: 3822 din 23 decembrie 2020

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 23 decembrie 2020.

Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor ~i Crisan

Gheorghe secretar al prtrnariei Socodor, la data de mai sus, am

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

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, la

afisarea la panoul de afise] al prlmariei ~i pe site-ul primanei

www.socodor.ro a hotararilor de la sedinta anterioara-

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal conform

prevederilor legale.-
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QD



CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.I, Cod Postal: 31 7305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodOl@gmail.com,primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

HOTARAREAnr.103
din 30 decembrie 2020

privind aprobarea contlnutulul Procesului-verbal al ,edintei ordinare a
Consiliului Local Socodor din data de 27 noiembrie 2020

Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad, CIF 3519330, intrunit
iN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 DECEMBRIE 2020

Avand in vedere,

- Procesul verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local Socodor din data de

27.11.2020;

- prevederile art. 138 alin.(15), alin.(16) ~i alin.(17) din ordonanta de Urgenta a

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

in temeiul art.139 alin.(l) ~i art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanta de Urgenta

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Votul exprimat de catre cei 11 consilieri prezentl la ~edinta, din cei 11 in tunctte, din
care toti cei 11 consilieri au votat "pentru";

HOTARA$TE:

Art.1: Se aproba contlnutul Procesului-verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local
Socodor, judetul Arad, din data de 27 noiembrie 2020, conform anexei care face
parte lnteqranta din prezenta hotarare.

Art.2: Prezenta hotarare se cornunlca la:

-Instltutla Prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic ~i Contencios Administrativ.

CRISAN RAMONA

~ ~

SECRETARGENERAL,PRESEDINTEDE SEDINTA,

AVIZAT
SECRETAR

QI



CONSILIULLOCALSOCUUUK
Coo 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

Numar de inregistrare: 3523 din 27 noiembrie 2020

PROCES VERBAL

Tncheiat astazl 27 noiembrie 2020 cu ocazia sedinte] ordinare a Consiliului Local al
Comunei Socodor, judetul Arad.

~edinta consiliului local a fost convocate prin Dispozitia primarului nr.146 din data
de 23 noiembrie 2020.

~edinta tncepe la ora fixata In convocator - ora 1000 ~i se desfa~oara in sala de
,edinti a Consiliului Local Socodor.

Din totalul de 11 consilieri in functie, sunt prezenti §i participa la §edinla 11
consilieri, dupa cum urmeaza: Crlsan Ramona, Igna loan, Hanza Remus Ovidiu, Unc
Dimitrie, Palcu Raul, Teorean loan Cornel, Teorean Claudiu Dan, Tapes Dimitrie loan, Mol
Danut, Muresan Adrian Marius ~i Nadaban Stelian Traian.

Nu sunt absenti.
Prezenta consilierilor in nurnar de 11, asigura cvorumul necesar desfasurarf ~edintei

§i decizia de a adopta hotarari valide conform prevederilor art.137 din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ.

La ~edinta participa de drept domnul primar Jura loan Dimitrie ~i secretar Crisan
Gheorghe.

lnvltati la ~edinta sunt doamna llie~i Brigitta Claudia, doamna Pantea Nicoleta ~i
domnul Botoc Catalin Adrian, angajati ai Primariei Socodor.

Din comuna nu participa cetateni,
D-nul secretar, constatand prezenta majoritalii consilierilor la §edinla, dupa apelul

nominal, declara sedinta de consiliu local statutara,
Secretarul general prezinta consilierilor locali Procesul-verbal al §edintei ordinare din

data de 25 septembrie 2020 §i soliclta consilierilor sa prezinte, in vederea consemnarii,
eventualele discutii pe marginea lui.

Secretarul general al UAT tntreaba membrii consiliului daca, in urma studierii
Procesului-verbal de la sedinta ordlnara din 25.09.2020, sunt discutii pe marginea acestuia.

Nefiind dlscutii cu referire la continutul procesului-verbal de la sedinta ordinara din 25
septembrie 2020,

Se adopta astfel:
HOTARAREA nr.89 privind aprobarea Procesului-verbal de la §edinta ordinara din 25
septembrie 2020, in unanimitate de voturi (11 consilieri prezentl la ,edinti din totalul
de 11 consilieri).

Secretarul general prezinta consilierilor locali Procesul-verbal de la sedinta de
constituire a Consiliului Local Socodor din data de 30 octombrie 2020 §i solicita consllierilor
sa prezinte observatli in vederea consemnarf eventualelor discutii pe marginea lui.

Secretarul general al UAT lntreaba membrii consiliului daca in urma studierii
Procesului-verbal de la sedinta de constituire sunt dlscutli pe marginea acestuia.

Nefiind dlscutil cu referire la continutul Procesului-verbal de la sedinta de constituire
din 30 octombrie 2020,

Se adopta astfel:
HOTARAREA nr.90 privind aprobarea continutului Procesului-verbal al §edintei de
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constituire a Consiliului Local al Comunei Socodor, judetul Arad, in unanimitate de
voturi (11 consilieri prezentl la ,edinp din totatut de 11 consilieri).

Secretarul general prezinta consilierilor locali Procesul-verbal al ~edin1eiextraordinare
din data de 09 noiembrie 2020 ~i sotlcita consilierilor sa prezinte, In vederea consernnarii,
eventualele discu1iipe marginea lui.

Secretarul general al UAT tntreaba membrii consiliului daca in urma studierii
Procesului-verbal de la sedlnta extraordinara din 09.11.2020 sunt discutll pe marginea
acestuia.

Nefiind dlscuff cu referire la contlnutul Procesului-verbal de la ~edin1aextraordlnara
din 09 noiembrie 2020,

Se adopts astfel:
HOTARAREA nr.91 privind aprobarea Procesului-verbal de la §edinta extraordinara
din 09 noiembrie 2020, in unanimitate de voturi (11 consilieri prezenti la ,edinta din
totalul de 11 consilieri).

In continuare presedlntele de ~edinta, doamna Crlsan Ramona, prezinta consilierilor

ORDINEA DE ZI
dupa cum urmeaza:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea continutului Procesului-verbal al sedintel
ordinare din data de 30 septembrie 2020;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea continutului Procesului-verbal al sedintel
privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Socodor din data de 30 octombrie 2020;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea ccntlnutului Procesului-verbal al sedintel
extraordinare din data 09 noiembrie 2020;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local rectificat in luna noiembrie
2020;

5. Proiect de hotarare privind stabilirea numarului ~i a cuantumului burselor de ajutor
social sl a burselor de merit ce pot fi acordate de ~coala Gimnaziala .Justin Mar~ieu" In anul
scolar 2020-2021;

6. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "Tnvatamanton-line la ~coala
Girnnaziata .Justin Marsieu" Socodor, judetul Arad";

7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul "Imbunatatire structure rutiera a DA7, comuna Socodor, judetu! Arad", faza DALI.

8. Proiect de hotarare privind aprobare taxei de salubritate pentru colectarea,
transportul ~i depozitarea deseurilor, inclusiv colectarea selective, lncepand cu data de
01.01.2021;

9. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 30.09.2020;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea acordaril unui sprijin financiar de la bugetul

local pentru unitatile de cult pentru anul 2020;
11. Diverse.
Doamna presedinte consults plenul ~i tntreaba daca mai sunt ~i alte propuneri pentru

completarea ordinii de zi.
Intervine domnul primar Jura loan Dimitrie ~i propune suplimentarea ordinii de zi a

sedintei ordinare cu Inca trei puncte, dupa cum urmeaza:
1.Punctul 1 suplimentar:Proiect de hotarare privind compJetarea componentei

nominaIe a Comisiei nr.3 din cadrul Consiliului Local Socodor, Comisia pentru administratle
publica locala, juridica, apararea ordinii si lini~tii publice, a drepturilor cetatenilor;
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2.Punctul 2 suplimentar:Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului in
Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Iustin Marsieu" Socodor din partea Consiliului
Local Socodor;

3.Punctul 3 suplimentar:Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor distincte
pentru fractilte de deseuri biodegradabile ~i reciclabile la intrarea in Statia de transfer din
Chisineu-Cris;

Doamna presedinte consulta plenul ~i intreaba 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.
Nu sunt oblectii ~i se aproba in unanimitate , cu 11 voturi "pentru", totl cei 11

consilieri prezentl la !?edinta, din totalul de 11 consilieri in functle,
HOTARAREA nr.92 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.
Punctu/4

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local rectificat in luna noiembrie 2020,
tinand cont ca punctul 1 inscris pe ordinea de zi a fost aprobat prin adoptarea Hotararf nr.89,
punctul 2 inscris pe ordinea de zi a fost aprobat prin adoptarea Hotararii nr.90 ~i punctul 3
inscris pe ordinea de zi a fost aprobat prin adoptarea Hotarari' nr.91.

Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat cu nr.3385/18.11.2020, intocmit de catre doamna Tllmaciu Nela Daniela, inspector
de specialitate in cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor. Bugetul local se diminueaza la
venituri ~i cheltuieli cu suma de 8.357 mii lei, suma provenita, in principal, din reducerea
cheltuielilor de la sectiunea de dezvoltare, respectiv de la obiectivul .Construlre scoala cu
clasele I-VIII, comuna Socodor, judetul Arad" si de la obiectivul .Reabilitate ~i extindere

r=. sistem de alimentare cu apa ~i extindere canalizare in comuna Socodor, judetul Arad".
Sumele cu care se va diminua bugetul local vor fi prevazute in bugetul anului 2021.Sunt
prezentate detaliat toate moditicarile, respectiv diminuarile ~i alocarile suplimentare pe unele
linii bugetare, in cadrul unui capitol bugetar precum si intre capitole bugetare.

Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedlntele comisiei, raportul comisiei de
specialitate nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan
Ramona, presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza
favorabil proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele
comisiei.

Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate ctarttican pentru proiectul de hotarare.

Nu mai sunt alte clarificarl si nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acesta propunere care se aproba cu 11 voturi

"pentru", totl cei 11 consilieri prezentl la !?edinta, din totalul de 11 consilieri in functle,
fiind astfel adoptata:
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HOT ARAREA nr. 93 privind aprobarea bugetului local rectificat in luna noiembrie
2020 al Comunei Socodor.
Punctu/5

Proiect de hotarare privind stabilirea numarului ~i a cuantumului burselor de ajutor
social ~i a burselor de merit ce pot fi acordate de Scoala Girnnaziala .JustinMarsieu" in anul
scolar 2020-2021.

Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Primaria Comunei Socodor sub nr.3445 din 23.11.2020 intocmit de catre
doamna llie~i Brigitta Claudia, inspector de specialitate in cadrul Compartimentului Financiar-
contabil, impozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor.

Se prezinta adresa nr.3425/23.11.2020 a ~colii Gimnaziale .Justin Marsieu" Socodor
prin care se solicita aprobarea cuantumului minim al burselor sociale ~i de merit precum si
numarut de beneficiari. Cuantumul lunar pentru bursa sociala sau de merit este de 50 leil
luna, iar numarul de burse sociaIe este propus pentru 40 de beneficiari ~i a burselor de
merit pentru 27 de beneficiari.

Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.

Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avlzeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clarificari pentru proiectul de notarare.

Nu mai sunt alte clariflcarl ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte dlscutil se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11

voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezentl la !?edinti, din totalul de 11 consilieri in
funcne, fiind astfel adoptata:
HOT ARAREA nr. 94 privind stabilirea numarulul ,i a cuantumului burselor de ajutor
social !?i a burselor de merit ce pot fi acordate de ~coala Gimnaziala .Justln Mar!?ieu"
in anul !?colar 2020-2021.
Punctu/6

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "invatamant on-line la ~coala
Gimnaziala .JustinMarsieu" Socodor, judetul Arad".

Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Prirnaria Comunei Socodor sub nr.3448 din 23.11.2020 intocmit de catre
doamna lfiesi Brigitta Claudia, inspector de specialitate in cadrul Compartimentului Financiar-
contabil, impozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor
si de catre domnul Crisan Gheorghe, secretar general al comunei Socodor.

Domnul Crisan Gheorghe prezinta situatia cu privire la dotarea de care dispune
~coala Socodor pentru desfasurarea invatamantului in sistem on-line. Sunt prezentate
dotarue necesare pentru urmatoarea perioada, precum ~i posibilitati1ede achizitie a acestora
prin scrierea unei cereri de finantare nerarnbursabila, in cadrul apelului de proiecte finantat
prin Programului Operational Competitivitate, Axa prioritara 2 - Tehnologia lnforrnatiei ~i
Comunicatiilor (TIC) pentru 0 economie digitala cornpetitiva, Prioritatea de investitii 2c. -
Consolidarea apficatillor TIC pentru e-guvernare, e-tnvatare, e-incluziune, e-cultura, e-
sanatate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cresterea gradului de utilizare a Internetului, Actiunea

4 25 ~



2.3.3 - Imbunatatirea continutului digital ~i a infrastructurii TIC sistemice In domeniul e-
educatie, e-incluziune, e-sanatate ~i e-cultura - SECTIUNEA E-EDUCATIE, Apelul 2. Se
propune achizltia unui nurnar de 19 laptopuri, 2 camera web, 9 table interactive, 19
tablete grafice ,i 17 tablete distribuire la elevi care vor avea abonament la internet pentru
minim 24 luni. Valoarea totala a proiectului "inva1amanton-line la ~coala Gimnaziala .Iustin
Marsieu" Socodor, judetul Arad", este de 200.898 lei, cu T.V.A. inclus, din care cheltuieli cu
dotarile din proiect In surna de 198.568 lei cu TVA inclus ~i cheltuieli de informare §i
publicitate In suma de 2.330 lei cu TVA inclus. Contributia proprie In proiect a Comunei
Socodor este In valoare de 4.017,96 lei cu T.V.A. inclus, reprezentand contributia de 2% din
valoarea eligibila a proiectului In cuantum de 200.898 lei, inclusiv TVA. Echipa de
implementare a proiectului va fi stabllita prin dispozitie de catre primarul comunei Socodor.
stabilirea numarulul ~i a cuantumului burselor de ajutor social ~ia burselor de merit ce pot fi

acordate de Scoala Glrnnaztala "JustinMarsieu" In anul scolar 2020-2021.. ..
Se prezinta proiectul de hotarare Intocmit In acest sens de catre domnul primar Jura

loan Dimitrie, In calitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de

hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisieide specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

Doamna presedmte consulta plenul daca mai sunt §i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare.

Nu mai sunt alte clarlflcart ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se tncheie acest punct.
Presedintele de §edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11

voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezentl la ,edinta, din totalul de 11 consilieri in
functle, fiind astfel adoptata:
HOTARAREA nr. 95 privind aprobarea proiectului "invatamant on-line la ~coala
Gimnaziala .Justln Mar,ieu" Socodor, judetul Arad".
Punctul7

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
.Irnbunatatire structura rutiera a DA7, comuna Socodor, judetul Arad", faza DALI.

Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
Inregistrat la Prirnaria Comunei Socodor sub nr.3541 din 23.11.2020 intocmit de catre
doamna tllesi Brigitta Claudia, inspector de specialitate in cadrul Compartimentului Financiar-
contabil, impozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor
~i de catre domnul Heinzl Carol Marcel, referent in cadrul Compartimentului Urbanism.

Sunt prezentati indicatorii propusi a se realiza in cadrul proiectul "imbunatatire
structure rutiera a DA7, comuna Socodor, [udetul Arad". Lungimea DA7, denumit
popular .Drurnul ciobanilor" este de 1.846 m, latimea carosabilului este de 4m, la1ime
platforma de 5m, acostamente 2*0,50 m si 6 statii de incrucisare. Structura rutiera este de.. .
4,0 cm beton asfaltic B.A.16, de 6,0 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4 si reprofilare cu
adaos de platra sparta. Devizul general al investitiei este de 853.168 lei la care se adauqa
TVA in suma de 159.928 lei. Suma eligibila in cadrul contractului de finantare este de
493.840,28 lei la care se adauqa TVA in suma de 93.329,20 lei, iar contributia de la bugetul
local este de 359.327,72 lei la care adauqa TVA in suma de 66.598,80 lei.

Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.

5



Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

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 si nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se Incheie acest punct.
Presedintele de §edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11

voturi "pentru", totl cei 11 consilieri prezenf la ,edinfj, din totalul de 11 consilieri in
funcfle, fiind astfel adoptata:
HOTARAREA nr. 96 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul "imbunatatire structure rutiera a DA7, com una Socodor, judetul Arad".
Punctu/B

Proiect de hotarare privind aprobarea taxei de salubritate pentru colectarea,
transportul si depozitarea deseurilor, inclusiv colectarea selectiva, tncepand cu data de
01.01.2021.

Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
Inregistrat la Prirnaria Comunei Socodor sub nr.3543 din 23.11.2020 intocmit de catre
Pascutiu Gheorghe Florin, inspector In cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite sl
taxe ~i doamna Tllmaciu Nela - Daniela, inspector de specialitate In cadrul Compartimentului
financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Socodor.

Se prezinta un raport detaliat cu cantitatea de gunoi menajer colectata In cursul anului
2020.Ca refermta, in luna octombrie 2020, a fost colectata ~i depozitata cantitatea de 36,80
tone de la persoanele fizice. Suma de plata pentru colectarea gunoiului menajer de la
persoanele fizice este de 23.069,18 lei. Tariful pentru 1kg de gunoi menajer este de 0,627 lei
(23.069,18 lei suma totala platita In luna octombrie 2020/36800 kg gunoi colectat de la
persoanele fizice in luna octombrie 2020). Incepand cu luna ianuarie 2021, tariful pentru 1kg
de gunoi menajer, inclusiv taxa de 80 lei/tona pentru economia clrculara este de 0,627 lei/kg.
Avand In vedere aplicarea principului "Plate,ti cat arunci", incepand cu luna ianuarie 2020,
se propune obligativitatea colectarii selective pe 6 fractii, dupa cum urrneaza.deseuri
municipale, hartie/carton, plastic, sticla, metal, compost compact.
Modul de colectare va fi urmatorul:

• gunoiul menajer se va colecta In saci de culoare neaqra, personalizaf cu .Primaria
comunei Socodor - sac pentru colectarea gunoiului menajer", saci pusi In vanzare la sediul
prirnariei Socodor ~i la operatorii economici interesati de la nivelul comunei Socodor, la pretul
de 20 lei/sac ( se estlmeaza cantitatea de maxim 30 kg gunoi menajer care ar putea fi
colectat In sac, cu suma de 18,81 lei cv gunoiului menajer ~i se estirneaza pretul de 1,19 lei
pentru achizltionarea unui sac personalizat).

in vederea stimularii colectarii selective a deseurilor, pe fractii, se propune ca pentru
celelalte fractii, colectarea sa fie gratuita, fiind tncasata de la populate doar contravaloarea
sacului personalizat, pentru fiecare fractie de deseuri In parte.
Prin aplicarea principului "Plate,ti cat arunci", estimarn reducerea gunoiului menajer care
urmeaza sa fie depozitat, cu aproximativ 50 %.

Se prezinta proiectul de hotarare Intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, In calitate de initiator.,

Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
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hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

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 ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11

voturi "pentru", totl cei 11 consilieri prezentl la ~edinti, din totalul de 11 consilieri in
functle, fiind astfel adoptata:
HOTARAREA nr. 97 privind aprobarea taxei de salubritate pentru colectarea,
transportul ,i depozitarea deseurllor, inclusiv colectarea selectiva, lncepand cu data
de 01.01.2021.
Punctul9

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 30.09.2020.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate

inregistrat la Prima ria Comunei Socodor sub nr.3457 din 23.11.2020 intocmit de catre
doamna llie~i Brigitta Claudia, inspector de specialitate in cadrul Compartimentului financiar-
contabil, impozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor,
raportul nr.3457/a/23.11.2020 privind executia bugetului creditelor interne la 30.09.2020,
raportul nr.3457/b/23.11.2020 privind exec utia bugetului veniturilor proprii ~i subventi' la
30.09.2020 a Serviciului Apa - Canal ~i raportul nr.3457/c/23.11.2020 privind executia la data
de 30.09.2020 a Club Sportiv Socodor.

Se prezinta, de catre domnul secretar Crisan Gheorghe, detaliat, veniturile incasate ~i
platile efectuate in perioada 01.01.2020 - 30.09.2020, pe sectiuni de functionare, respectiv
sectiunea de functionare ~i sectiunea de dezvoltare, conform executiei intocmite de catre
Trezoreria Chlsineu-Crls. Se prezinta veniturile incasate ~i platile efectuate in perioada
01.01.2020-30.09.2020 aferente bugetului creditelor interne, executia pentru trimestrul III
anul 2020 a Serviciului Apa - Canal Socodor ~i executia pentru trimestrul III anul 2020 a
Club Sportiv Socodor.

Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.,

Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr. 1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei si raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

Doamna presedinte consults 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 ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11

voturi "pentru", totl cei 11 consilieri prezentl la ~edinti, din totalul de 11 consilieri in
functie, fiind astfel adoptata:
HOTARAREA nr. 98 privind aprobarea executlel bugetare la 30 septembrie 2020.
Punctul10

Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar de la bugetul local
pentru unitatite de cult pentru anul 2020.
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Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Primaria Comunei Socodor sub nr.3465 din 23.11.2020 intocmit de catre
doamna llie~i Brigitta Claudia, inspector de specialitate in cadrul Compartimentului financiar-
contabll, impozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor.
Sunt prezentate cererile formulate de catre domnul Nedelea lonel reprezentant al Bisericii
Penticostale Socodor ~i a domnului Botoc Viorel reprezentant al Bisericii Ortodoxe Socodor,
prin care sollcita sprijin financiar pentru efectuarea de investitii/lucrari la lacasurile de cult. Se
propune acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Socodor pentru
Biserica Penticostala din Comuna Socodor in surna de 50.000 lei, suma care va fi utilizata in
totalitate pentru construirea unui nou lacas de cult si suma de 12.000 lei pentru Biserica
Ortodoxa Socodor pentru reabilitare instatatiei electrice la Biserica Ortodoxa Socodor.

Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.

Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedlntele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Criean Ramona,
presedintele comisiei si raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare.

Nu mai sunt alte clariticart ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11

voturi "pentru", totl cei 11 consilieri prezentl la ,edinti, din totalul de 11 consilieri in
functle, fiind astfel adoptata:
HOTARAREA nr. 99 privind aprobarea accrdanl unui sprijin financiar de la bugetul
local al Comunei Socodor pentru unele unitali de cult din Comuna Socodor pe anul
2020.
Punctu/1 suplimentar

Proiect de hotarare privind completarea cornponentel nominale a Comisiei nr.3 din
cadrul Consiliului Local Socodor, Comisia pentru adrninistratie publica locala, juridica,
apararea ordinii ~i lini~tii publice, a drepturilor cetatenilor.

Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Prima ria Comunei Socodor sub nr.3483 din 25.11.2020 intocmit de catre
secretarul comunei Socodor, domnul Crlsan Gheorghe privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Socodor.

Se prezinta de catre domnul consilier Unc Dimitrie adresa grupului de consilieri PNL,
Tnregistrata cu nr.3477/25.11.2020, prin care se propune completarea componentei comisie
nr.3 din cadrul Consiliului Local Socodor, respectiv comisia pentru adrninistratie publica
locala, juridica, apararea ordinii ~i linistii publice, a drepturilor cetatenilor cu inca doi membri,
respectiv domnul consilier Igna loan ~i domnul consilier Unc Dimitrie.

Sunt prezentate de catre domnul Unc Dimitrie ~i conducerile celor trei comisii:comisia
1- presedinte domnul Unc Dimitrie ~i secretar domnul Hanza Remus Ovidiu, comisia 2-
presedinte doamna Crisan Ramona ~i secretar domnul Muresan Adrian Marius ~i comisia 3-
presedinte domnul Muresan Adrian Marius ~i secretar domnul Nadaban Stelian Traian.

Se prezinta proiectul de hotarare Tntocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, Tncalitate de initiator.,

Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
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hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintels comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
preseointele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

Doamna presedinte consults plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clarificari pentru proiectuJ de hotarare.

Nu mai sunt alte clarificarl ~inici aJte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune Javot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11

voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezenf la ,edinta, din totalul de 11 consilieri in
functle, fiind astfel adoptata:
HorARAREA nr. 100 privind completarea componentel nominale a Comisiei nr.3 din
cadrul Consiliului Local Socodor, Comisia pentru admlnlstratle publica locala, [urldica,
apararea ordinii ,i lini,tii publice, a drepturilor cetatenilor.
Punctul 2 suplimentar

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului in Consiliul de Adrninistratie
al ~colii Gimnaziale .Iustin Marsieu" Socodor din partea Consiliului Local Socodor.

Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Prima ria Comunei Socodor sub nr.3501 din 26.11.2020 intocmit de Cnsan
Gheorghe secretar general UAT. Se prezinta de catre domnul primar adresa nr.7821
26.11.2020 a domnului Brinduse Flavius Andrei, directorul Sconi Gimnaziale .Iustin Marsieu"
Socodor, prin care se soliclta desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Socodor in
Consiliul de Adminlstratle al ~colii Gimnaziale "Justin Marsieu" Socodor. Se precizeaza ca
pana la acest moment domnul consilier Unc Dimitrie a fost reprezentantul Consiliului Local
Socodor in consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Iustin Marsieu" Socodor., , ,

Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.

Se prezinta raportul comisiei de speciaJitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specfalitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei si raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnuJ Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

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 si nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11

voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezenf la ,edinta, din totalul de 11 consilieri in
functle, fiind astfel adoptata:
HorARAREA nr. 101 privind desemnarea reprezentantului in Consiliul de
Administratie al ~colii Gimnaziale "Iustin Mar,ieu" Socodor din partea Consiliului
Local Socodor.
Punctul 3 suplimentar

Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor distincte pentru fractille de deseuri
biodegradabile ~i reciclabile la intra rea in Statia de transfer din Chismeu-Cris.

Se da cuvantul domnuJui primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Prima ria Comunei Socodor sub nr.3489 din 25.11.2020 intocmit de Crisan
Gheorghe secretar general UAT. Se prezinta de catre domnul primar adresa nr.31761
27.10.2020 emisa de ADISJGD , precum si noiJe tarife propuse pentru deseuri
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biodegradabile, deseuri reciclabile hartie/carton, deseuri reciclabile plastic/metal si deseun
reciclabile sticla. Tariful de operare a Statiei de transfer din Chlsineu-Cris ramane
nemodificat, In valoare de 304,83 lei/toni fara TVA, inclusiv contributiala economia circulars
in sumade 80 lei/toni.

Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.,

Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatli 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 ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11

voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezsnf la ,edinta, din totalul de 11 consilieri in
functie, fiind astfel adoptati:
HOTA.RAREAnr. 102 privind aprobarea tarifelor distincte pentru fractiile de deseuri
biodegradabile ,i reciclabile la intra rea in Statia de transfer din Chi~ineu·Cri~.
Diverse.

Doamna presedinte tntreaba consilierii daca, pe langa punctele discutate doresc sa
prezinte alte probleme legate de comuna Socodor.

Domnul primar intervine ~i prezinta consilierilor locali cererile formulate de catre SC
Havitas SRL prin care solicita achizitionarea unei suprafete de 10.000 mp teren amplasat in
zona industrlala pentru construirea unei hale pentru extinderea activitatii de logistica ~i
cererea domnului Toma Silviu-Octavian pentru achlzltionarea unei suprafete de 10.000 mp
amplasat in zona industriaia pentru construirea unei hale industriale. Urrneaza
dezmembrarea terenului in suprafete de pana la 10.000 mp ~i intocmirea unui raport de
evaluare din care sa rezulte pretul de pornire la licitatie de vanzare a suprafetelor respective.

Domnul secretar inforrneaza membri consiliului local despre intentia de a achizitiona
un teren in suprafata de 5.000 mp, limitrof cu terenul aflat in proprietatea Comunei Socodor
aflat langa Baza de receptie Socodor. Odata cu achizitie terenului respectiv ar fi deschis
accesul catre strada nr.47, cu un front stradal de peste 100 ml. Pe acest amplasament am
dori realizarea mai multor obiective de investitii, respectiv construirea de locuinte pentru
tineri, sala de sport ~i bazin de inot.

Nemaifiind alte probleme, presedintele de sedinta, doamna Cri,an Ramona declara
inchise lucranle sedintei ordinare a Consiliului Local Socodor ~i Ie rnulturnestetuturor pentru
participarea la sedinta.
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COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 35]9330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,judelul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358 112; e-mail: socodor@gmaiLcom, primaria®ftocodor.ro; Web: www.socodor.ro

Nr. inregistrare: 3824 din 23 decembrie 2020

PROCES VERBAL

lncheiat astazi 23 decembrie 2020.

Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor si Crisan

Gheorghe secretar al primariei Socodor, la data de mai sus, am

procedat In conformitate cu prevederile art.138 alin.(17) din

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, la

afisarea la panoul de afise] al prirnariei sl pe pagina de internet

www.socodor.rola sectiunea .Procese verbale de sedinta" a, , ,

procesului verbal de la sedinta ordinara anterioara-

Drept pentru care am Incheiat prezentul proces verbal

conform prevederilor legale.-

SECRETAR



COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.l, Cod Postal: 317305,judelul Arad, Tel.: +40257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodOl@gmail.com,primarw@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Nr.3750/23.12.2020
.... A

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea continutului Procesului-verbal al ~edinteiordinare a
Consiliului Local Socodor din data de 27 noiembrie 2020

Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad, CIF 3519330, intrunit
iN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 DECEMBRIE 2020

Avand in vedere,

- Procesul verbal al sedlntel ordinare a Consiliului Local Socodor din data de

27.11.2020;

- prevederile art. 138 alin.(15), alin.(16) ~i alin.(17) din Ordonanta de Urgenta a

Guvernului nr.57j2019 privind Codul administrativ;

in temeiul art. 139 alin.(l) ~i art.196 alin.(l) llt.a) din Ordonanta de Urgenta

a Guvernului nr.57j2019 privind Codul administrativ,

HOTARA$TE:

Art.l: Se aproba contlnutul Procesului-verbal al sedlntet ordinare a Consiliului Local
Socodor, judetul Arad, din data de 27 noiembrie 2020, conform anexei care face
parte lnteqranta din prezenta hotarare.

Art.2: Prezenta hotarare se cornunlca la:

-Institutla Prefectulul-Judetul Arad, Serviciul Juridic ~i Contencios Administrativ.

Initiatorul proiectului de hotarare, Avizat,



CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.1, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358 112; e-mail: socodor@gmail.com,primaria@__socodor.ro; Web: www.socodor.ro

HOTARAREA nr.104 din 30.12.2020
privind aprobarea Ordinii de zi a ~edin~eiordinare din data de 30.12.2020

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR
INTRUNIT IN $EDINJA ORDINARA DIN DATA DE 30 DECEM BRIE 2020

tuand act de Ordinea de zi cuprinsa in Dlspozitia primarului de convocare a ~edintei numarul
162/23.12.2020;

- 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.(l) $i art.196 alin.(l) lit.a) din ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Votul exprimat de catre cei 11 consilieri prezentl la ~edinta, din cei 11 in functle, din
care totl cei 11 consilieri prezenti au votat "pentru",

HOTARA$TE:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea contlnutulul Procesului-verbal al sedintel ordinare din
data de 27 noiembrie 2020;
ln~tiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local definitiv pentru anul 2020.
ln~tiator proiect: primer Jura loan Dimitrie;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020 al Serviciului Apa
- Canal Socodor;
ln~tiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020 al Clubului
Sportiv Socodor;
Initiator proiect: primer Jura loan Dimitrie;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea executlei bugetare la 22 decembrie 2020.
Intttetor proiect: primer Jura loan Dimitrie;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari $i actlunl de interes local efectuate
de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2021.
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
7. Diverse.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER

c~
"



CONSILIULLOCALSOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,judelul Arad, Tel.: +40257358100;
Fax. +40257358112; e-mail: socodor@gmail.com, primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Numar de inregistrare: 3951 din 30 decembrie 2020

PROCES VERBAL

Tncheiat astazi 30 decembrie 2020 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al
Comunei Socodor, judetul Arad.

~edinta consiliului local a fost convocate prin Dlspozltla primarului nr.162 din data
de 23 decembrie 2020.

~edinta incepe la ora fixata in convocator - ora 1000?i se desfa,oara in sala de
sedinta a Consiliului Local Socodor., ,

Din totalul de 11 consilieri in functie, sunt prezenti ~i participa la ~edinta 11
consilieri, dupa cum urmeaza: Crisan Ramona, Igna loan, Hanza Remus Ovidiu, Unc
Dimitrie, Palcu Raul, Teorean loan Cornel, Teorean Claudiu Dan, Tapes Dimitrie loan, Mot
Danut, Muresan Adrian Marius ?i Nadaban Stelian Traian.

Nu sunt absenti,
Prezenta consilierilor in nurnar de 11, asigura cvorumul necesar desfasurarii sedintel

~i decizia de a adopta hotarari valide conform prevederilor art.137 din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ.

La ?edinta participa de drept domnul primar Jura loan Dimitrie ?i secretar Crisan
Gheorghe.

lnvitati la sedinta sunt doamna lliesi Brigitta Claudia, doamna Pantea Nicoleta ?i
domnul Cristea Alexandru Valentin, angajati ai Primariei Socodor.

Din com una nu participa cetateni,
D-nul secretar, constatand prezenta rnajoritatii consilierilor la ~edinta, dupa apelul

nominal, declara sedinta de consiliu local statutara.
Secretarul general prezinta consilierilor locali Procesul-verbal al sedintei ordinare din

data de 27 noiembrie 2020 ~i solicita consilierilor sa prezinte, in vederea consernnarii,
eventualele discutii pe marginea lui.

Secretarul general al UAT tntreaba membrii consiliuJui daca, in urma studierii
Procesului-verbal de la sedinta ordinara din 27.11.2020, sunt discutii pe marginea acestuia.

Nefiind discutii cu referire la continutul procesului-verbal de la sedinta ordinara din 27
noiembrie 2020,

Se adopta astfel:
HOT ARAREA nr.103 privind aprobarea Procesului-verbal de la sedlnta ordlnara din
27 noiembrie 2020, in unanimitate de voturi (11 consilieri prezentl la ,edinta din totalul
de 11 consilieri).

In continuare presedintele de ~edinta, doamna Crlsan Ramona, prezinta consilierilor

ORDINEA DE ZI
dupa cum urmeaza:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea continutului Procesului-verbal al sedintei
ordinare din data de 27 noiembrie 2020;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local definitiv pentru anul 2020.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020 al

Serviciului Apa - Canal Socodor;
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4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020 al
Clubului Sportiv Socodor;

5. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 22 decembrie 2020.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari ~i actiuni de interes local

efectuate de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2021.
7. Diverse.
Doamna presedlnte consults plenul si lntreaba 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.
Nu sunt obiectii ~i se aproba in unanimitate , cu 11 voturi "pentru", to1i cei 11

consilieri prezentl la ~edinta, din totalul de 11 consilieri in functie,
HOTARAREA nr.104 privind aprobarea ordinii de zi.

Domnul 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 si prezentat de catre secretarul general.

in continuare se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.
Punctu/2

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local definitiv, rectificat in luna
decembrie 2020, tinand cont ca punctul1 inscris pe ordinea de zi a fost aprobat prin
adoptarea Hotararii nr.1 03.

Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat cu nr.3811/23.12.2020, intocmit de catre doamna lliesi Brigitta Claudia, inspector
de specialitate in cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor.

Se prezinta pentru validare Dispozitia nr.160 din 15.12.2020 a Primarului comunei
Socodor privind rectificarea bugetului localla data de 15.12.2020 ~i Dispozitia nr.161 din
21.12.2020 a Primarului comunei Socodor privind rectificarea bugetului localla data de
21.12.2020.

Bugetullocal se dirninueaza la venituri si cheltuieli cu suma de 2.040 mii lei, surna
provenita din reducerea cheltuielilor de la sectiunea de dezvoltare, in specialla proiectele cu
finantare nerambursabile pentru care sumele de plata se vor reporta in anul 2021.Sunt
prezentate detaliat toate modlftcarile, respectiv diminuarfle sl alocarile suplimentare pe unele
linii bugetare, in cadrul unui capitol bugetar precum ~i intre capitole bugetare. Se solicita
aprobarea alocarii sumei de 71.583,65lei, din bugetullocal al comunei Socodor,
reprezentand lucrari suplimentare in cadrul Contractului de lucrari nr.122/20.12.2019 pentru
proiectul .Arnenajare piste de biciclete in comuna Socodor" din cadrul proiectului .Eco trans
system - transport transfrontalier ecologic in zona Socodor - Ketegyhaza". Valoarea
contractului de lucrari se va majora de la 2.708.464,35 lei cu TVA inclus la 2.780.048 lei cu
TVA inclusiv, reprezentand 0 majorare a contractului de lucrari cu 2,65% fata de valoarea
initiala.

Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.

Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de
specialitate nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan
Ramona, presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza
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favorabil proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele
comisiei.

Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clariticari pentru proiectul de hotarare.

Nu mai sunt alte clariflcari ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acesta propunere care se aproba cu 11 voturi

"pentru", toti cei 11 consilieri prezenti la ,edinti, din totalul de 11 consilieri in functie,
fiind astfel adoptata:
HOTARAREA nr.105 privind aprobarea bugetului local definitiv al Comunei Socodor
pentru anul 2020, rectificat in luna decembrie 2020.
Punctul3

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020 al Serviciului
Apa - Canal Socodor.

Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Primaria Comunei Socodor sub nr.3814 din 23.12.2020 intocmit de catre
doamna Tilmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate in cadrul Compartimentului
Financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Socodor. Bugetul rectificat in luna decembrie/definitiv pentru anul 2020 al Serviciului Apa
Canal Socodor are venituri totale de 188 mii lei si cheltuieli totale in suma de 188 mii lei, din,
care cheltuieli de personal de 78,00 mii lei si cheltuieli cu bunuri si servicii de 110,00 mii lei.

Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, in calitate de initiator.

Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clariflcari pentru proiectul de hotarare,

Nu mai sunt alte clarificarl si nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11

voturi "pentru", totl cei 11 consilieri prezenf la ,edinti, din totalul de 11 consilieri in
functie, fiind astfel adoptata:
HOTARAREA nr. 106 privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020,
rectificat in luna decembrie al Serviciului Apa - Canal Socodor.
Punctul4

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020 al Clubului
Sportiv Socodor.

Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate
inregistrat la Prima ria Comunei Socodor sub nr.3817 din 23.12.2020 intocmit de catre
doamna Tilmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate in cadrul Compartimentului
Financiar-contabil, impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Socodor. Bugetul de venituri ~i cheltuieli definitiv pentru anul 2020, rectificat in luna
decembrie anul 2020 al Clubului Sportiv de Drept Public "Club Sportiv Socodor" este in
surna totala de 185.000lei, atat la venituri cat si la cheltuieli.,

Se prezinta proiectul de hotarare intocmit in acest sens de catre domnul primar Jura
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loan Dimitrie, Tncalitate de initiator.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de

hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul cornisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clarlflcari pentru proiectul de hotarare.

Nu mai sunt alte clarificari ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte dtscutii se Tncheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11

voturi "pentru", totl cei 11 consilieri prezentl la ,edinp, din totalul de 11consilieri in
functle, fiind astfel adoptata:
HOTARAREA nr. 107 privind aprobarea bugetului definitiv de venituri ,i cheltuieli al
Clubului sportiv de drept public "Club Sportiv Socodor", rectificat in luna decembrie
anu12020.
Punctul5

Proiect de hotarare privind aprobarea executiel bugetare la 22 decembrie 2020.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate

Tnregistrat la Prirnaria Comunei Socodor sub nr.3817 din 23.11.2020 Tntocmit de catre
doamna llie~i Brigitta Claudia, inspector de specialitate Tncadrul Compartimentului financiar-
contabil, impozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor,
raportul nr.3817/a/23.12.2020 privind executia bugetului creditelor interne la 22.12.2020,
raportul nr.3817/b/23.12.2020 privind executia bugetului veniturilor proprii ~i subventii la
22.12.2020 a Serviciului Apa - Canal ~i raportul nr.3817/c/23.12.2020 privind executia la data
de 22.12.2020 a Club Sportiv Socodor.

Se prezinta, de catre domnul secretar Crisan Gheorghe, detaliat, veniturile Tncasate l;'i
platile efectuate Tnperioada 01.01.2020 - 22.12.2020, pe sectiuni de functionare, respectiv
sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, conform executiei Tntocmite de catre, '" ,
Trezoreria Chisineu-Cris. Se prezinta veniturile Tncasate sl plalile efectuate Tnperioada
01.01.2020-22.12.2020 aferente bugetului creditelor interne, executia pentru trimestrul IV
anul 2020 a Serviciului Apa - Canal Socodor si executia pentru trimestrul IV anul 2020 a
Club Sportiv Socodor.

Se prezinta proiectul de hotarare Tntocmit Tnacest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, Tncalitate de initiator.,

Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedtntele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

Doamna presedmte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate clarificari pentru proiectul de hotarare.

Nu mai sunt alte ciarificari ~i nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se Tncheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11

voturi "pentru", toti cei 11 consilieri prezentl la ,edinp, din totalul de 11 consilieri in
functie, fiind astfel adoptata:
HOTARAREA nr. 108 aprobarea contului de executle bugetara la 22 decembrie 2020.

4



Punctul6
Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari ~i actiuni de interes local

efectuate de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2021.
Se da cuvantul domnului primar. Se prezinta de catre acesta raportul de specialitate

Inregistrat la Prirnaria Comunei Socodor sub nr.3756 din 23.12.2020 lntocrnit de doamna
Pantea Nicoleta, inspector In cadrul Compartimentului de Asistenta Soclala din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor. Se prezinta lista cu beneficiarii de
ajutor minim garantat atlaf In plata In luna decembrie 2020, lista cu persoanele beneficiare
de ajutor minim garantat care pot presta servicii si efectua lucrari, precum ~i planul de lucrari
~i actiuni de interes local propus pentru anul 2021.

Se prezinta proiectul de hotarare intocrnit In acest sens de catre domnul primar Jura
loan Dimitrie, In calitate de initiator.,

Se prezinta raportul comisiei de specialitate nr.1 , care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare de catre domnul Unc Dimitrie, presedintele comisiei, raportul comisiei de specialitate
nr.2, care avizeaza favorabil proiectul de hotarare de catre doamna Crisan Ramona,
presedintele comisiei ~i raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare de catre domnul Muresan Adrian Marius, presedintele comisiei.

Doamna presedinte consulta plenul daca mai sunt ~i alte observatii sau daca mai sunt
solicitate ctariftcari pentru proiectul de hotarare.

Nu mai sunt alte clarificari si nici alte propuneri.
Nefiind alte discutii se Incheie acest punct.
Presedintele de ~edinta supune la vot acest proiect de hotarare care se aproba cu 11

voturi "pentru", totl cei 11 consilieri prezentl la ,edinta, din totalul de 11 consilieri in
functle, fiind astfel adoptata:
HOTARAREA nr.109 privind aprobarea planului de actiunl ~i lucrarl de interes local
pentru anul 2021 executate de persoanele beneficiare de ajutor minim garantat.
Diverse.

Doamna presedinte tntreaba consilierii daca, pe langa punctele discutate doresc sa
prezinte alte probleme legate de comuna Socodor.

Domnul primar Jura loan Dimitrie Ie multurneste pentru toata activitatea desfasurata In
cursul anul 2020, Ie ureaza un an nou mai bun si traditionalul "La multi ani"!." ,

Nemaifiind alte probleme, presedintele de sedinta, doamna Cri,an Ramona declara
Inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local Socodor ~i Ie rnultumeste tuturor pentru
participarea la sedinta.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONSILIER

CR..J!~A._R,AM. ONA

\/~-u1~~
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COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 3/ 7305,jude/ul Arad, Tel.: +40257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodor@gmaiL.com,primarw@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Nr. inregistrare: 3952 din 30 decembrie 2020

PROCES VERBAL

incheiat astazi 30 decembrie 2020.

Noi Jura loan Dimitrie, primarul comunei Socodor §i Crisan

Gheorghe, secretar al primartei Socodor, la data de mai sus am

procedat tn conformitate cu prevederile art.138 alin. (17) din

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, la

aflsarea pe panoul de aflsa] al primariei ~i pe pagina de internet

www.socodor.ro a .Procesului Verbal" de la sedlnta ordinara, a

Consiliului local Socodor din data de 30 decembrie 2020.

Drept pentru care am lncheiat prezentul proces verbal

conform prevederilor legale.-



COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, IIr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodO/@gmaiLcom,primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Nr.3800 din 23 decembrie 2020

.... "-

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Ordinii de zi a §edintei ordinare din data de 30.12.2020

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR
iNTRUNIT iN $EDINTA ORDINARA DIN DATA DE 30 NOIEMBRIE 2020

Luand act de Ordinea de zi cuprinsa in Dispozltla primarului de convocare a §edintei numarul
162/23.11.2020;

- 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.(l) sl art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARA$TE:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea contlnutulut Procesului-verbal al sedlntei ordinare din
data de 27 noiembrie 2020;
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local definitiv pentru anul 2020.
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020 al Serviciului Apa -
Canal Socodor;
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020 al Clubului Sportiv
Socodor;
Initiator proiect: primar Jura loan Dimitrie;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea executlel bugetare la 22 decembrie 2020.
Inltietor proiect: primar Jura loan Dimitrie;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrart ~i actiunl de interes local efectuate
de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2020.
Initiator protect: primar Jura loan Dimitrie;
7. Diverse.

SECRETAR



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

Fax. +40257358112; e-mail: socodor@gmaiLcom,primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

HOTARAREA Nr.l05
din 30 decembrie 2020

privind aprobarea bugetului local definitiv al Comunei Socodor pentru anul 2020,
rectificat in luna decembrie 2020

Consiliul Local al Comunei Socodor, ludetul Arad, CIF 3519330, intrunit
iN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 DECEMBRIE 2020
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare,
inregistrat cu nr.3810/23.12.2020;
- referatul de specialitate al Compartimentului Financiar-contabil, impozite ?i taxe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor, inregistrat cu nr.3811/23.12.2020;
- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
- Dispozitla nr.160 din 15.12.2020 a Primarului comunei Socodor privind rectificarea bugetului
localla data de 15.12.2020;
- Dlspozltla nr.161 din 21.12.2020 a Primarului comunei Socodor privind rectificarea bugetului
localla data de 21.12.2020;
- prevederile HGR 1044/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva buqetara la
dlspozltla Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati/
subdiviziuni administrativ-teritoriale, pozltia 57 din Anexa, Judetul Arad;
- prevederile HGR 1100/2020 privind alocarea unei sume din F,ondul de rezerva buqetara la
dlspozltta Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati/
subdiviziuni administrativ-teritoriale, Anexa 1, pozltla 123, Judetul Arad;
- prevederile art.4-7 din Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
- prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 alin.(l) lit. c) ?i art.49 alin.(5) din Legea nr. 273/2006
privind flnantele publice locale, cu modlflcarlle ?i cornpletartle ulterioare;
- prevederile art.494 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu rnodlflcartle sl completarlle
ulterioare;
- prevederile art. 105 din Legea educapel natlonale nr. 1/2011, cu moditlcarlle ~i cornpletarlle
ulterioare;
- prevederlle Legii 69/2010 privind responsabilitatea fiscala, cu modificarile ?i cornpletarile
ulterioare ;
- prevederile art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.a), alin. (4) lit. a) ?i ale art.155 alin.(4) lit.b) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu moditicarlle ?i
completarile ulterioare;

Votul exprimat de catre cei 11 consilieri prezenti la ~edinta, din cei 11 in functie, din
care totl cei 11 consilieri au votat "pentru", fiind indepllnlta condltta de majoritate
absolute, ceruta de prevederile art.139 alin.3 lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ.

In temeiul art. 139 alin.(3) lit.a) ?i art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARA$TE

Art.1. Se aproba bugetul local definitiv pentru anul 2020, rectificat in luna decembrie 2020 al
1



Comunei Socodor, conform anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare,
avanc venituri totale ~i cheltuieli totale in suma de 22.939,00 mii lei, suma care include ~i
excedentul din anul 2019, din care la sectlunea de functionare suma de 4.511,00 mii lei ~i la
sectiunea de dezvoltare suma de 18.428 mii lei. Cheltuielile pe capitole sunt in conformitate
cu anexa nr.l la prezenta hotarare care face parte lnteqranta din aceasta:
- admlnlstratle 1.826,00 mii lei
- alte servicii publice generale 1.141,00 mii lei
- tranzactll privind datoria publica 23,00 mii lei
- inva!amant 2.884,00 mii lei
- cultura 2.185,00 mii lei
- aslstenta sodala 926,00 mii lei
- dezvoltare publica 1.008,00 mii lei
- mediu ~i ape 503,00 mii lei
- alte actlunl economice 12.443,00 mii lei
Art.2. Se aproba bugetul creditelor interne conform anexei nr.2 care face parte inteqranta din
prezenta hotarare, avand venituri din imprumuturi in surna de 727,86 mii lei ~i cheltuieli la
sectlunea de dezvoltare de 727,86 mii lei, dupa cum urrneaza :

- alte actiuni economice 727,86 mii lei.
Art.3. Se aproba lista de lnvestitll pentru anul 2020 conform anexei nr.3 care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.4. Se valtdeaza Dlspozltla primarului comunei Socodor nr.160 din 15.12.2020 privind
modificarea bugetului pentru anul 2020, prevazuta in anexa nr.4 care face parte lnteqranta din
prezenta hotarare .
Art.5. Se valldeaza Dlspozltla primarului comunei Socodor nr.161 din 21.12.2020 privind
modificarea bugetului pentru anul 2020, prevazuta in anexa nr.5 care face parte inteqranta din
prezenta hotarare .
Art.6. Se aproba alocarea sumei de 71.583,65 lei, din bugetul local al comunei Socodor,
reprezentand lucrari suplimentare in cadrul Contractului de lucrarl nr.122/20.12.2019 pentru
prolectul .Arnenajare piste de biciclete in comuna Socodor" din cadrul proiectului "Eco trans
system - transport transfrontalier ecologic in zona Socodor - Ketegyhaza". Valoarea
contractului de lucrari se va majora de la 2.708.464,35 lei cu TVA inclus la 2.780.048 lei cu
TVA inclusiv, reprezentand 0 majorare cu 2,65% fa!a de valoarea ini!iala.
Art.7. Prezenta hotarare se comunlca prin intermediul secretarului general al UAT Socodor, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor, Compartimentului Financiar-contabil,
impozite ~i taxe, se duce la cunostinta publica prin aflsare la sediul prlrnarlei ~i pe pagina de
internet www.socodor.ro ~i se cornunlca cu Instltutia Prefectului - Judetul Arad, Serviciul
Juridic ~i Contencios Administrativ.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CRI$AN RAMONA
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PRIMAR

COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, IIr.1, Cod Postal: 31 7305, ju detu I Arad, Tel.: +4 02S7358 100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodor@gmail.col1l, primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

DIS P 0 ZIT I A nr. 160
din 14 decembrie 2020

privind rectificare bugetului local in luna decembrie 2020

PRIMARULCOMUNEISOCODOR
Avand in vedere :

- referatul nr.3686/15.12.2020 a doamnei Illesl Brigitta Claudia, inspector in cadrul
Compartimentului financiar contabil, impozite ~i taxe, prin care se propun rnodlflcarl in
cadrul bugetului local;

prevederile HGR 1044/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva
buqetara la dlspozltla Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele
unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale, pozttia 57 din Anexa, Judetut Arad;

- prevederile Hotararii Consiliului local Socodor nr.93/27.11.2020, prin care s-a aprobat
bugetul rectificat in luna noiembrie 2020;

c) prevederile art.49 alin(5) ~i ale art.50 din Legea 273/2006 a Finantelor publice locale,
cu modflcanle ~i completarne ulterioare;
c) in conformitate cu prevederile art.88, art. 155, alin. (I), lit. c) din Ordonanta de

Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art. 196 alin.(l) lit.b) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019

privind Codul administrativ,

PRIMARUL COMUNEI SOCODOR emite urmatoarea dispozitie:

Art.1 Se rectifica bugetullocal al Comunei Socodor, conform anexei care face parte
integranta din prezenta dtspozitie.

Art.2 Doamna Illesl Brigitta Claudia, inspector in cadrul Compartimentului financiar
contabil, impozite sl taxe, va duce la indeplinire prevederile prezentei dlspozitil,

Art.3 Modificarile in bugetul local pe anul 2020 sunt supuse validarii Consiliului Local in
prima ~edinta.

Art.4 Prezenta dlspozltie se cornunica doamnei Illest Brigitta Claudia, institutlilor
interesate ~i se cornunlca Instltutlel Prefectului - Judetul Arad , Serviciul Juridic ~i
Contencios Administrativ pentru controlul de legalitate ~i va fi adusa la cunostmta publica.



Anexa la HCL 160/15.12.2020

privind rectificarea bugetului local in luna noiembrie 2020

mii lei
Denumire indicator Cod indicator Buget initial Influente + I: Buget final

Cote defalcate din 04.01 683 +7 690
impozitul pe venit

Sume defalcate din
TVA pentru 11.06 1.035 +94 1.129

echilibrarea bugetelor
locale

Venituri din concesiuni 30.05 2.440 -101 2.339
~iinchirieri

Ajutoare sociale in 68.05.02 130 +10 140
numerar 57.02.01

Ajutoare sociale in 68.15.01 181 -10 171
numerar 57.02.01

2



COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, IIr.1, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358112,' e-mail: socodor@gmail.colII, primarm@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

PRIMAR

DIS P 0 ZIT I A nr. 161
din 21 decembrie 2020

privind rectificare bugetului local in luna decembfl~~.L.UJ

PRIMARULCOMUNEISOCODOR
Avand in vedere :

- referatul nr.3778/21.12.2020 a doamnei llie$i Brigitta Claudia, inspectorin cadrul
Compartimentului financiar contabil, impozite $i taxe, prin care se propun modifidki in cadrul
bugetului local;

prevederile HGR 1100/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva
buqetara la dispozltla Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele
unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale, Anexa 1, pozltla 123, Judetul Arad;

- prevederile Hotararll Consiliului local Socodor nr.93/27.11.2020, prin care s-a aprobat
bugetul rectificat in luna noiembrie 2020 $i a Dlspozltlel primarului nr.160/15.12.2020 privind
rectificare bugetului local in luna decembrie 2020;

c) prevederile art.49 alin(5) $i ale art.50 din Legea 273/2006 a Fmantelor publice locale, cu
modiflcanle $i completarne ulterioare;
c) in conformitate cu prevederile art.88, art. 155, alin. (t), lit. c) din ordonanta de Urgenta

nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art.196 alin.(l) lit.b) din oroonanta de Urgenta nr. 57/2019

privind Codul administrativ,

PRIMARUL COMUNEI SOCODOR emite urmatearea dispozitie:
Art.l Se rectlflca bugetullocal al Comunei Socodor, conform anexei care face parte integranta
din prezenta dispozitle,
Art.2 Se aproba alocarea sumei de 71.583,65 lei, din bugetul local al comunei Socodor,
reprezentand lucrari suplimentare in cadrul Contractului de lucrari nr.122/20.12.2019 pentru
proiectul .Arnenajare piste de bicidete in comuna Socodor" din cadrul proiectului "Eco trans
system - transport transfrontalier ecologic in zona Socodor - Ketegyhaza". Valoarea
contractului de lucrart se va majora de la 2.708.464,35 lei cu TVA indus la 2.780.048 lei cu
TVA indusiv, reprezentand 0 majorare cu 2,65% fata de valoarea initiala.
Art.3 Doamna Ilie$i Brigitta Claudia, inspector in cadrul Compartimentului financiar contabil,

impozite $i taxe, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitli.
Art.4 Modificarile in bugetul local pe anul 2020 sunt supuse validarii Consiliului Local in prima

sedmta.
Art.S Prezenta dlspozltie se cornunlca doarnnel __i_e$iBrigitta Claudia, tnstttuttllor interesate $i

se cornunlca Instltutiel Prefectului - J Juridic ~i Contencios Administrativ
pentru controlul de legalitate $i va fi ublica,

J



COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.l, Cod Postal: 31 7305, judetul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358 Il2; e-mail: socodoniigmail.com, primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Nr .3809/23.12.2020

PROIECT DE HOT ARARE
privind aprobarea bugetului local definitiv pentru anul 2020 al Comunei Socodor

Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad, CIF 3519330, intrunit
iN $EDINTA ORDINAM LA DATA DE 30 DECEMBRIE 2020
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare,
inregistrat cu nr.3810/23.12.2020;
- referatul de specialitate al Compartimentului Financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor, inregistrat cu nr.3811/23.12.2020;
- Dispozltla nr.160 din 15.12.2020 a Primarului comunei Socodor privind rectificarea
bugetului localla data de 15.12.2020;
- Dlspozltla nr.161 din 21.12.2020 a Primarului comunei Socodor privind rectificarea
bugetului local la data de 21.12.2020;
- prevederile HGR 1044/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva buqetara la
dlspozltla Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitatif
subdiviziuni administrativ-teritoriale, pozltla 57 din Anexa, Judetul Arad;
- prevederile HGR 1100/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva
buqetara la dispozltla Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele
unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale, Anexa 1, pozitia 123, Judetul Arad;
- prevederile artA-7 din Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
- prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 alin.(l) lit. c) ~i artA9 alin.(5) din Legea nr. 273/2006
privind flnantele publice locale, cu rnodificarile ~i completarile ulterioare;
- prevederile artA94 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modlftcarile ~i
cornpletarile ulterioare;
- prevederile art. 105 din Legea educatlel natlonale nr. 1/2011, cu rnodlftcanle §i cornpletarlle
ulterioare;
- prevederile Legii 69/2010 privind responsabilitatea flscala, cu modmcanle ~i completartle
ulterioare ;
- prevederile art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.a), alin. (4) lit. a) ~i ale art.155 alin.(4) lit.b) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modiftcarlle
~i cornpletarlle ulterioare;

In temeiul art.139 alin.(3) lit.a) ~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 bugetul local definitiv pentru anul 2020, rectificat in luna decembrie 2020
al Comunei Socodor, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare,
avand venituri totale ~i cheltuieli totale in suma de 22.939,00 mii lei, suma care include sl
excedentul din anul 2019, din care la sectlunea de functionare suma de 4.511,00 mii lei ~i
la sectlunea de dezvoltare suma de 18.428 mii lei. Cheltuielile pe capitole sunt in
conformitate cu anexa nr.1 la prezenta hotarare care face parte lnteqranta din aceasta:



- adrrunlstratte 1.826,00 mii lei
- alte servicii publice generale 1.141,00 mii lei
- tranzactll privind datoria publica 23,00 mii lei
- invatamant 2.884,00 mii lei
- cultura 2.185,00 mii lei
- aslstenta soclala 926,00 mii lei
- dezvoltare publica 1.008,00 mii lei
- rnedlu sl ape 503,00 mii lei
- alte actlunl economice 12.443,00 mii lei
Art.2. Se aproba bugetul creditelor interne conform anexei nr.2 care face parte inteqranta
din prezenta hotarare, avand venituri din imprumuturi in surna de 727,86 mii lei !iii cheltuieli
la sectlunea de dezvoltare de 727,86 mii lei, dupa cum urrneaza :

- alte actluni economice 727,86 mii lei.
Art.3. Se aproba lista de tnvestittl pentru anul 2020 conform anexei nr.3 care face parte
inteqranta din prezenta hotarare.
Art.4. Se valldeaza Dlspozitla primarului comunei Socodor nr.160 din 15.12.2020 privind
modificarea bugetului pentru anul 2020, prevazuta in anexa nrA care face parte inteqranta
din prezenta hotarare .
Art.5. Se valideaza Dlspozltla primarului comunei Socodor nr.161 din 21.12.2020 privind
modificarea bugetului pentru anul 2020, prevazuta in anexa nr.5 care face parte integranta
din prezenta hotarare .
Art.6. Se aproba alocarea sumei de 71,59 mii lei, din bugetullocal al comunei Socodor,
reprezentand lucrari suplimentare in cadrul Contractului de lucrari nr.122/20.12.2019 pentru
proiectul .Arnenajare piste de biciclete in comuna Socodor" din cadrul proiectului "Eco trans
system - transport transfrontalier ecologic in zona Socodor - Ketegyhaza". Valoarea
contractului de lucrari se va majora de la 3.015.892,03 lei cu TVA inclus la 3.087.475,68 lei
cu TVA inclusiv, reprezentand 0 majorare cu 2,37% fata de valoarea initiala.
Art.7. Prezenta hotarare se cornunlca prin intermediul secretarului general al UAT Socodor,
in termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor, Compartimentului Financiar-
contabil, impozite !iii taxe, se duce la cunostlnta publica prin aflsare la sediul prlrnartei ~i pe
pagina de internet www.socodor.ro ~i se comuntca cu Instltutia Prefectului - Judetul Arad,
Serviciul Juridic ~i Contencios Administrativ.

Initiatorul proiectului de hotarare,
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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: socodol@glllail.com, primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Nr. inregistrare: 3384 din 18.11.2020
CABINET PRIMAR

Referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor
privind aprobarea bugetului local rectificat in luna decembrie 2020

Subsemnatul Jura loan Dimitrie primar al Comunei Socodor, prezint referatul de
aprobare cu privire la aprobarea bugetului local, rectificat in luna decembrie 2020.

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind flnantele publice locale, cu
rnodlflcarlle ~icompletarlle ulterioare, pe parcursul exercltiulul bugetar, consiliul local poate
aproba rectificarea bugetului local, ca urmare a unor propuneri fundamentate de ordonatorul
principal de credite. Potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/ 2006 privind
flnantele publice locale, cu modlftcarlle ~i cornpletarlle ulterioare, pe parcursul exerdtlului
bugetar consiliile locale, pot aproba rectificarea bugetelor, in termen de 30 de zile de la data
intrarii in vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum ~i ca urmare a unor
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Conform art,49 alin.( 4) ~i
alin.(5) din Legea 273/2006 privind flnantele publlce locale, cu rnodlflcarlle ~i completarile
ulterioare, "Virarile de credite bugetare in cadrul ecetues! capitol bugetar, inC/usiv intre
programele ecetuest capitol, care nu contravin dispoz~tiilor prezentului articol, legii bugetului
de stat sau legii de rectificare, sunt in competents fiecarui ordonator principal de credtte,
pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor ~i serviciilor publice subordonate, si se pot
efectua inainte de angajarea cheltuielilor'~ Rectiflcarllor bugetelor locale Ii se vor apllca
aceleasl proceduri ca ~i aprobarll inltiale a acestora, cu exceptla termenelor din calendarul
bugetar.

Avand in vedere gradul de reahzare al proiectelor cu flnantare nerambursablla
coroborat cu sumele incasate la bugetul local in perioada 01.01.2020-22.12.2020, asa cum
sunt inscrise in executla intocmtta de Trezoreria Chlslneu Crls Jadata de 22.12.2020,
prevederile inscrise in Dlspozltia nr.160 din 15.12.2020 a Primarului comunei Socodor privind
rectificarea bugetului localla data de 15.12.2020 ~i in Dlspozitia nr.161 din 21.12.2020 a
Primarului comunei Socodor privind rectificarea bugetului localla data de 21.12.2020 ~i in
conformitate de raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil, impozite si
taxe, se impune rectificarea bugetului local in luna decembrie 2020.

Tinand cont ca sunt indeplinite condltnle cerute de Legea nr.273/2006 privind flnantele
publice locale, cu rnodlftcarlle ~i cornpletarlle ulterioare, pentru rectificarea bugetului local pe
parcursul anuJui bugetar, propun aprobarea bugetului local rectificat in luna decembrie 2020 ~i
adoptarea proiectului de hotarare propus in acest sens.



JUDETUL ARAD
COMUNA SOC ODOR

Nr.3811/23 decembrie 2020
REFERATUL BUGETULUI LOCAL RECTIFICAT DECEMBRIE 2020

in conformitate cu prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, a
prevederilor HGR 1044/2020 prin care se aloca Comunei Socodor suma de 94 mii lei l?iHGR
1100/2020 prin care se aloca suma de 300 mii lei,sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
provenite din Fondul de rezerva buqetara la dispozitia Guvernului pentru anul 2020, a Legii fmantelor
publics locale nr.273/2006 cu moditicarile §i cornpletarite ulterioare, prevederile Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal, H.G.R. nr.1/2016 privind normele de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul
fiscal, a prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platiti din fonduri publice,
Hotararea Consiliului Local nr.45/25.04.2019 privind indexarea impozitele l?itaxele locale care se
aplica In anul 2020 l?itinand seama de starea de alerta cauzata de virusul COVID 19, s-a procedat la
intocmirea, fundamentarea l?ielaborarea bugetului local al Comunei Socodor rectificat in decembrie
2020.

La fundamentarea bugetului rectificat s-a tinut cont, aceasta constituind 0 prioritate, de
alocarea de sume pentru prevenirea raspandirii virusului COVID 19l?i de implementarea proiectelor
cu finantare nerambursabila pentru care s-au semnat contractele de finantare, precum l?ide
obtinerea unor noi finantari nerambursabile pe tot parcursul anului 2020.

Principalele resurse bugetare in anul 2020 vor fi canalizate in vederea asigurarii fluxului de
pentru implementarea proiectelor cu finantare nerarnbursabila "Amenajare drumuri agricole

111 comuna Socodor, judetul Arad", finantat prin PNDR 2014-2020, proiectul cu titful "Modernizare
strazi In comuna Socodor, judetul Arad", finantat prin PNDR 2014-2020, proiectul cu titlul
"Modernizare l?idotare carnin cultural" flnantat prin PNDR 2014-2020 , proiectul cu titlul"Construire
gradinita In comuna Socodor, judetu! Arad" finantat prin PNDR 2014-2020, proiectul cu titlul
"Amenajare zona de agrement l?inavomodelism, in comuna Socodor, judetul Arad" finantat prin
PNDR 2014-2020, "Reabilitare l?iextindere sistem de alimentare cu apa l?iextindere canalizare in
comuna Socodor, judetul Arad" finantat tot prin PNDR l?iproiectul "Eco trans system, transport
ecologic transfrontalierin zona Socodor-Ketegyhaza" finantat prin programullNTERREG VA

I Rornania-Unqaria.Toate proiectele se afla in faza de derulare a lucrarilor l?idefinitivare a achlzitillor
publice, mai putin .Construire grad inita in comuna Socodor, judetul Arad" pentru care a fost depusa
cererea de plata finala,

Un alt obiectiv de investitie care se va derula in anul 2020 este continua rea lucrarilor la scoala
noua din comuna Socodor, proiectul cu titful" Construire 9coala cu clasele I - VIII, comuna Socodor,
judetul Arad" pentru care s-a semnat contractu I de finantare nr. 3490 din data de 11.05.2018, in
valoare totala a investitiei de 13.335.445,13 lei, din care cheltuieli alocate din bugetul de stat, PNDL

mii













Bugetullocal rectificat decembrie 2020
Cheltuieli de personal IIBunuri si servicii

IIBurse 1\11 Alte cheltuieli

IIAsistenta sociala

IICheltuieli de capital
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CONSILIUL LOCAL SOC ODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.l, Cod Postal: 317305,judelul Arad, Tel.: +40257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodol{@gmai/.com,primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Comisia pentru programe de dezvoltare economlco-soclata, buget-finante,

administrarea domeniului public §i privat al comunei , agricultura, gospodarie

comunala, protectia mediului, servicii §i comert

RAPORT

Membrii comisiei lntruniti In sedinta din data de 29.12.2020,
l.uand In discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
local definitiv al Comunei Socodor pentru anul 2020, rectificat in luna
decembrie 2020.

in urma discutillor purtate, a parerilor exprimate, mention ate In procesul
verbal al sedintei, In unanimitate

AVIZEAZA FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de primarul Comunei Socodor cu privire la aprobarea
bugetului local definitiv al Comunei Socodor pentru anul 2020, rectificat in luna
decembrie 2020.

HANZA



CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 31 7305, judetul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodor@gmail.com, primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Comisia pentru invatamant, sana tate, cultura, protectia sociala, activitati

sportive ~ide agrement

RAPORT

Membrii comisiei intruniti in sedinta din data de 29.12.2020,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
local definitiv al Comunei Socodor pentru anul 2020, rectificat in luna decembrie
2020,

In urma discutiilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate in procesul
verbal al sedintei in unanimitate

AVIZEAZA FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Jura loan Dimitrie, privind aprobarea

bugetului local definitiv al Comunei Socodor pentru anul 2020, rectificat in luna

decembrie 2020.

CRISAN RAMONA

Jf2ei<;;,

SECRETARPRESEDINTELE COMISI
~
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CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.I, Cod Postal: 31 7305,jude1ul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodor@gmail.com,primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Comisia pentru admlnlstratie publica locala, juridica, apararea ordinii ~i lini~tii

publice, a drepturilor cetatenilor

RAPORT

Membrii comisiei lntruniti in sedinta din data de 29.12.2020,
Luand in discutiespre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
local definitiv al Comunei Socodor pentru anul 2020, rectificat in luna
decembrie 2020,

In urma discutiilor purtate, a parerilor exprimate, rnentionate in procesul
verbal al sedintei, in unanimitate

AVIZEAZA FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de primarul Comunei Socodor privind aprobarea
bugetului local definitiv al Comunei Socodor pentru anul 2020, rectificat in luna
decembrie 2020.

SECRETAR

~OABAN STELIAN TRAIAN

\~



CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,judeJul Arad, Tel.: +40257358100;

Fax. +40257358 112; e-mail: socodor@gmail.com, primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

..... ,...
HOTARAREA Nr.l06

din 30 decembrie 2020
privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020, rectificat in luna decembrie al

Serviciului Apa - Canal Socodor

Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad, CIF 3519330, intrunit
IN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 decembrie 2020

Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare,
inregistrat cu nr.3813/23.12.2020;
- referatul de specialitate al Compartimentului Financiar-contabil, impozite $i taxe din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor, inregistrat cu nr.3814/
23.12.2020;
- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
- prevederile art.19 alin.(2) din Legea 273/2006 privind flnantele publice locale, cu
rnodlflcarlle $i completarile ulterioare;
- prevederile HCL nr.119 din 30 noiembrie 2017 privind aprobarea reorqanlzarll Serviciului
de alimentare cu apa $i canalizare a apelor uzate la nivelul comunei Socodor, forma de
gestiune, Regulamentul $i caietul de sarcini;
- prevederile art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.d), alin. (4) lit. a), alin.(7) lit.n) $i ale art.1SS
alin.(4) lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.S7/2019 privind Codul
administrativ, cu modlflcarile $i cornpletarfle ulterioare;

Votul exprimat de catre cei 11 consilieri prezenti la ~edinta, din cei 11 in functle, din
care toti cei 11 consilieri au votat "pentru", fiind indeplinita condma de majoritate
absolute, ceruta de prevederile art.139 alin.3 lit.(a) din O.U.G. nr.S7/2019 privind Codul
administrativ, cu rnodflcarne si cornpletarite ulterioare.

In temeiul art.139 alin:(l) $i art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.S7/2019 privind Codul administrativ,

HOTARA$TE:

Art.l: Se aproba bugetul rectificat in luna decembrie/definitiv pentru anul 2020 al
Serviciului Apa Canal Socodor, conform anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare, avand venituri totale de 188 mii lei $i cheltuieli totale in suma de 188 mii lei.
Cheltuielile, dupa structura lor sunt:
- cheltuieli de personal 78,00 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii 110,00 mii lei
Art.2: Prezenta hotarare se comunlca prin intermediul secretarului general al Comunei
Socodor, in termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~i Serviciului Apa-Canal
Socodor ~i se duce la cunosttnta publica prin aflsare la sediul prlrnarlel ~i pe pagina de
internet www.socodor.ro ~i se comunica cu Instltutia Prefectulul-Judetul Arad, Serviciul
Juridic ~i Contencios Administrativ.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER ¥

CR~.~.. _,RAMONA~ll21sfH10 L_
JI(...~

73



,...; 0
ro N 0 0
X 0 0 0
(!) N ~ CO
c: N ('II N« /\1 wPl M M

..t
0
til-ID 0 00 0 0
..t r-: r-:~ ..... ....
c III wPl "'" "'"'"ell
""<'"""J! 0 0

0 0
0 "'! ('II

:x: 0 c::i
II wPl 10 10

0 0
0 0
M M
M M

I wPl co co

0 0
0 0
0 0

le:>!J!paJ weJ50Jd
cci cci
co co..... .....

0 0 0
0 0

N 0 0

0 ..t ..t
aluanljul 0 0

N .... ..... .
....I
::;:)
Z 0 0

cC
W alUelSaJ

Do JOmeld !!Ja5u!ls aleu!lSap

....I
aJela5nq al!paJ:> areo U!o

cC
Z.... 0 0
u. 0 0

0 0

....I iaqorde weJ50Jd
N N
CD CD

::;:) ('II ('II

I-w
~
::;:)
·ta JOle:>!pU!pO:)

0 0..... .....
oj c::i
CO ,.._

puai PO:) ('II M..... ....
-co:;:::; :JCO.... a:l.:;; ::::I

:;:::; 11.
0:: 0 W
0 CO CO

$ 0::: .~_J <C
0:: ~ iV I- :E
0 0 ...J :l
0 I- 0 c.

8 « F:i eo CO
0 (5 W ....
l/) z Ow (5

-11. >
....J « ~<C N« Q)

z w §iii "D

6 0:: 'iii~ >::::10:::-« :::::> wO 'u
a.. Z VJW .~« UJ co::E

0 Q)
....J :>w VI
::::>
U

-l- i NCOz..... co- e

~
Q)::::I 's1::(.) 0 en

LIJ coO 0 (1)
l/) fl....J ...J Q_?'t



1\1wPl

IIIwPl

alUBlSaJ
JOI!lBld !pa5u!lS alBU!lSap
aJBla5nq al!paJ::J aJB::JU!O

ieqoide weJ50Jd

0
JOlB::J!PU!p08 U':!

0 0....
0 «)
t- O)

pUBJ p08 CO 0)....

I-
'00 (3
... u::a:: ,g W

0 C
...J

'(3 j::
C2 '~ z
0 (1) W
f-

(/)
C-c 2 Wo (J

{5 c:: ><'5 Wz o
<t:

.2 u.i> r0-W It: .....a::
~

c:
~ ;C;
::::> W OJ

It: Vl
Z
W OJ
0 "0

OJ..... &. N,S:
"0 c: NOJ ro· ,Vl cil~ Vl

';:: co
0.. u a.V5



COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 31 7305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodOl@gmail.com,primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Nr.3812/23.12.2020

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020, rectificat in luna decembrie al

Serviciului Apa - Canal Socodor

Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad, CIF 3519330, intrunit
iN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 decembrie 2020

Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare,
inregistrat cu nr.3813/23.12.2020;
- referatul de specialitate al Compartimentului Financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor, inregistrat cu nr.3814/23.12.2020;
- prevederile art.19 alin.(2) din Legea 273/2006 privind flnantele publice locale, cu
modtttcarlte ~i completarile ulterioare;
- prevederile HCL nr.119 din 30 noiembrie 2017 privind aprobarea reorqanlzarli Serviciului de
alimentare cu apa ~i canalizare a apelor uzate la nivelul comunei Socodor, forma de gestiune,
Regulamentul ~i caietul de sarcini;
- prevederile art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.d), alin. (4) lit. a), alin.(7) lit.n) ~i ale art.1SS
alin.(4) lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.S7/2019 privind Codul administrativ,
cu modlficarile sl compietarue ulterioare;

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,

HOTARA$TE:

Art.l: Se aproba bugetul rectificat in luna decembrie/definitiv pentru anul 2020 al Serviciului
Apa Canal Socodor, conform anexei care face parte inteqranta din prezenta hotarare, avand
venituri totale de 188 mii lei sl cheltuieli totale in suma de 188 mii lei.
Cheltuielile, dupa structura lor sunt:
- cheltuieli de personal 78,00 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii 110,00 mii lei
Art.2: Prezenta hotarare se cornunlca prln intermediul secretarului general al Comunei
Socodor, in termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor §i Serviciului Apa-Canal
Socodor §i se duce la cunosnnta publica prin atlsare la sediul primarlel §i pe pagina de
internet www.socodor.ro §i se comuntca cu Instltutla Prefectulul-Judetul Arad, Serviciul Juridic
§i Contencios Administrativ.
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COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.1, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: Socod01@gmail.com, primaria@socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Nr. inregistrare: 3813 din 23.12.2020

CABINET PRIMAR

Referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor
privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020, rectificat in luna decembrie al

Serviciului Apa - Canal Socodor

Subsemnatul Jura loan Dimitrie primar al Comunei Socodor, prezint referatul de

aprobare la proiectul de hotarare referitor la aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020,

rectificat in luna decembrie 2020, al Serviciului Apa-Canal Socodor.

In conformitate cu prevederile art.129 alin.(7) lit.n) din OUG 57/2019 privind Codul

administrativ, consiliullocal asiqura, potrivit cornpetentei sale ~i in condltiile legii, cadrul

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local.

Serviciul local de apa-canal a fost Infiintat in luna decembrie 2017 prin adoptarea

HCL nr.119 din 30 noiembrie 2017 privind aprobarea reorqanizarii Serviciului de alimentare

cu apa si canalizare a apelor uzate la nivelul comunei Socodor, forma de gestiune,

Regulamentul ~i caietul de sarcini.

Incasarile serviciului provin din pretul pentru apa potabila livrata populatiei si aqentilor

economici , din tariful pentru canalizare si din sume alocate de la bugetul local pentru

acoperirea pierderilor rezultate din colectarea cantitatilor de apa pluviala de pe raza UAT

Socodor. Bugetul rectificat este de 188 mii lei din care cheltuielile pentru plata cheltuielilor

de personal este de 78 mii lei sl bunuri ~i servicii pentru desfasurarea activitatii de

functionare in anul 2020 in suma de 110 mii lei( cu 0 reducere fata de initial de 104 mii lei).

Fata de cele aratate mai sus, propun aprobarea bugetului Serviciului Apa - Canal

Socodor rectificat in luna decembrie 2020, care este ~i bugetul definitiv aferent anului 2020,

buget prevazut detaliat in referatul de specialitate ~i adoptarea proiectului de hotarare

intocmit in acest sens.

'7P



JUDETUL ARAD
COMUNA SOCODOR

Nr.3814/23.12.2020
REFERAT

PROIECTUL BUGET FINAL SERVICIUL APA CANAL SOCODOR, PENTRU ANUL 2020

Tntocmit,
Tilmaciu .£4. la Daniela
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CONSILIULLOCALSOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, ltd, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +40257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodor@_gmail.com,primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Comisia pentru programe de dezvoltare economlco-eoclala, buget-finante,

administrarea domeniului public §i privat al comunei , agricultura, gospodarie

com una la, protectla mediului, servicii §i comert

RAPORT

Membrii comisiei Intruniti In sedinta din data de 29.12.2020,
Luand In discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
definitiv pentru anul 2020, rectificat in luna decembrie al Serviciului Apa - Canal
Socodor.

- in urma dlscutiilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate In procesul
verbal al sedinte], In unanimitate

AVIZEAZA FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de primarul Comunei Socodor cu privire la aprobarea
bugetului definitiv pentru anul 2020, rectificat in luna decembrie al Serviciului
Apa - Canal Socodor.



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

Fax. +40257358112; e-mail: socodol(iiJgmail.com. primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectia sociala, activitati

sportive ~ide agrement

RAPORT

Membrii comisiei intruniti in sedinta din data de 29.12.2020,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
definitiv pentru anul 2020, rectificat in luna decembrie al Serviciului Apa - Canal
Socodor,

In urma discutiilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate in procesul
verbal al sedintei in unanimitate

AVIZEAZA FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Jura loan Dimitrie, privind aprobarea

bugetului definitiv pentru anul 2020, rectificat in luna decembrie al Serviciului Apa -

Canal Socodor.

CRI~AN RAMONA
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CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,judelul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +4 0257358 112; e-mail: socodoniigmail.com, primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Comisia pentru admlnlstratle publica locala, juridica, apararea ordinii ,i lini,tii

publice, a drepturilor cetatenilor

RAPORT

Membrii comisiei Intruniti In sedinta din data de 29.12.2020,
Luand In discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
definitiv pentru anul 2020, rectificat in luna decembrie al Serviciului Apa - Canal
Socodor,

- in urma discutiilor purtate, a parerilor exprimate, rnentionate In procesul
verbal al sedintei, In unanimitate

AVIZEAZ'A FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de primarul Comunei Socodor privind aprobarea
bugetului definitiv pentru anul 2020, rectificat in luna decembrie al Serviciului
Apa-CanaISocodo~

SECRETAR

AoAsAN STELIAN TRAIAN
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CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,. com una Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,judelul Arad, Tel.: +4 0257358100,.

Fax. +40257358112,. e-mail: socodor@gmail.com,primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

HOTARAREA Nr.l07
din 30 decembrie 2020

privind aprobarea bugetului definitiv de venituri ~i cheltuieli al Clubului sportiv de
drept public "Club Sportiv Socodor", rectificat in luna decembrie anul 2020

Consiliul local al Comunei Socodor, Judetul Arad, elF 3519330, intrunit
iN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 DECEMBRIE 2020

Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare, inregistrat
cu nr.3816/23.12.2020;
- referatul de specialitate al Compartimentului Financiar-contabil, impozite si taxe din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Socodor, inregistrat cu nr.3817/23.12.2020;
- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor;
- prevederile HCL 91/2019 privind aprobarea infiintikii clubului sportiv "Club Sportiv Socodor"
instltutle publica in subordinea Consiliului Local al comunei Socodor;
- prevederile art.19 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modlttcarile si
cornpletanle ulterioare;
- prevederile art.67 alin.(l), alin.(3) !,iialin.(4) lit.b din Legea nr.69/2000 - Legea educanel
Fizice !,iisportului, cu modlficarlle st completarlle ulterioare;
- prevederile H.G.nr.1447/20017 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, cu
modlflcarlle !,iicompletanle ulterioare;
- prevederile art. 129 alin.(l), alin.(2) lit.d), alin. (7) lit. f) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modlflcarlle !,iicornpletarlle ulterioare;

Votul exprimat de catre cei 11 consilieri prezenti la §edinta, din cei 11 in functie, din care toti
cei 11 consilieri au votat "pentru", fiind Indeplinita condltia de majoritate absolute, ceruta de
prevederile art.139 alin.3 lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

In temeiul art.139 alin.(l) !,iiart.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile !,iicompletartle ulterioare,

HOTARASTE

Art.l. Se aproba Bugetul de venituri sl cheltuieli definitiv pentru anul 2020, rectificat in luna decembrie
anul 2020 al Clubului Sportiv de Drept Public "Club Sportiv Socodor", in surna totata de 185.000 lei,
din care 185.000 lei venituri de la bugetullocal, conform anexei nr.l care face parte tnteqranta din
prezenta hotarare.
Art.2. Prezenta hotarare se cornunica prin intermediul secretarului general al UAT Socodor, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor, Compartimentului Financiar-contabil, impozite
!,iitaxe !,iiClubului Sportiv Socodor, se duce la cuno§tinta publica prin afisare la sediul primariei §i pe
pagina de internet www.socodor.ro §i se cornunlca cu Institutta Prefectului-Judetul Arad, Serviciul
Juridic si Contencios Administrativ.

PRESEDINTE DE SEDINTA,



Anexa nr.lla HCL 107/30.12.2020

BUGET DEFINITIV, RECTIFICAT LUNA DECEMBRIE 2020
CLUBUL DE DREPT PUBLIC "CLUB SPORTIV SOCODOR"

VENITURI:
Alocatn de la bugetul local
Venituri din sponsorizarl
Venituri proprii

185.000 lei
a lei
a lei

Total venituri: 185.000 lei

CHELTUIELI:

Salarii angajati, viramente catre bugetul de stat aferente drepturilor salariale - 45.000 lei;
Servicii bancare, consumabile necesare activitatii sportive, cheltuieli de protocol, deplasarl ale
antrenorului/instructorilor - 2.000 lei;
Transport la competitille sportive - a lei;
SECTIA FOTBAL
Cheltuieli pentru echipele de seniori, junior si copii (contracte de joe pentru activitate sportive,
indemnizatie de efort sportivi, salarii jucatorl, vize medica Ie, vize AJF, preqatlre de iarna, bareme
arbitraje, combustibil pentru deplasart, medic echipa, echipamente, alte cheltuieli necesare
desfa~urarii activitatilor sportive)- 130.000 lei;
SECTIA NAVOMODELISM
Cheltuieli pentru organizarea de competltli, intretlnere baza navomodelism, cheltuieli cu plata
antrenorului/instructorului, indemnizatie de efort sportivi, bareme arbitraje, combustibil pentru
deplasarl, echipamente, alte cheltuieli necesare desfa~urarii activltattlor sportive - 1.000 lei;
SEqIA TENIS DE CAMP
Cheltuieli pentru organizarea de competitii, intretinere teren tenis de camp, cheltuieli cu plata
antrenoruluijinstructorului, tndemnizatie de efort sportivi, bareme arbitraje, combustibil pentru
deplasari, echipamente, alte cheltuieli necesare desfa~urarii actlvitattlor sportive - 7.000 lei;

Total cheltuieli: 185.000 lei

PRESEDINTE DE SEDINTA,
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COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,. com una 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 .3815/23.12.2020

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea bugetului definitiv de venituri ~icheltuieli al Clubului sportiv de

drept public "Club Sportiv Socodor", rectificat in luna decembrie anul 2020

Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad, CIF 3519330, intrunit
IN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 DECEMBRIE 2020

Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare, inregistrat
cu nr.3816/23.12.2020;
- referatul de specialitate al Compartimentului Financiar-contabil, impozite $i taxe din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Socodor, inregistrat cu nr.3817/23.12.2020;
- prevederile HCL 91/2019 privind aprobarea infiintarii clubului sportiv "ClubSportiv Socodor"
institutie publica in subordinea Consiliului Local al comunei Socodor;
- prevederile art. 19 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu rnoditlcarlle $i
completarile ulterioare;
- prevederile art.67 alin.(l), alin.(3) $i alin.(4) lit.b din Legea nr.69/2000 - Legea educatiei
Fizice $i sportului, cu modlticarlle $i completarile ulterioare;
- prevederile H.G.nr.1447/20017 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive, cu
modiflcarile $i cornpletarile ulterioare;
- prevederile art. 129 alin.(l), alin.(2) lit.d), alin. (7) lit. f) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modlflcarlle ~i completarlle ulterioare;

In temeiul art.139 alin.(l) $i art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu rnoditlcarile $i cornpletanle ulterioare,

HOTARA$TE

Art.l. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli definitiv pentru anul 2020, rectificat in luna
decembrie anul 2020 al Clubului Sportiv de Drept Public "Club Sportiv Socodor", in surna totala de
185.000 lei, din care 185.000 lei venituri de la bugetullocaJ, conform anexei nr.l care face parte
inteqranta din prezenta hotarare.
Art.2. Prezenta hotarare se cornunlca prin intermediul secretarului general al UAT Socodor, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor, Compartimentului Financiar-contabil, impozite
~i taxe si Clubului Sportiv Socodor, se duce la cuno~tinta publica prin aflsare la sediul prlrnarle! ~i pe
pagina de internet www.socodor.ro ~i se comuntca cu Instltutla Prefectului-Judetul Arad, Serviciul
Juridic ~i Contencios Administrativ.



COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.l, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodo1@gmail.com, primaria@Socodor.ro: Web: www.socodor.ro

Nr. inregistrare: 3816 din 23.12.2020
CABINET PRIMAR

Referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor
privind aprobarea bugetului definitiv de venituri ~i cheltuieli al Clubului sportiv de

drept public "Club Sportiv Socodor", rectificat in luna decembrie anul 2020

Subsemnatul Jura loan Dimitrie primar al Comunei Socodor, prezint referatul de

aprobare la proiectul de hotarare referitor la aprobarea bugetului definitiv de venituri ~i

cheltuieli al Clubului sportiv de drept public "Club Sportiv Socodor", rectificat in luna

decembrie anul 2020.

in conformitate cu prevederile art.129 alin.(7) lit.f) din OUG 57/2019 privind Codul

administrativ, consiliul local asiqura, potrivit competentei sale ~i in conditiile legii, cadrul

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local cu privire la actlvitatile sportive

desfasurata la nivel local.

Clubul Sportiv Socodor a fost infiin1at in luna septembrie 2019 prin adoptarea HCL

nr.91 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea infiin1arii clubului sportiv de drept public

"Club sportiv Socodor".

Veniturile clubului sportiv provin in principal din transferuri de la bugetullocal al

comunei Socodor, din vanzarea biletelor la activitatile sportive si din sponsorizari. Bugetul

rectificat este de 185 mii lei din care cheltuielile pentru plata cheltuielilor de personal este de

45 mii lei si bunuri si servicii pentru desfasurarea activita1ii de functionare in anul 2020 in

suma de 140 mii lei (cu 0 reducere fata de initial de 66 mii lei).

Fata de cele aratate mai sus, propun aprobarea bugetului Clubului sportiv Socodor,

rectificat in luna decembrie 2020, care este si bugetul definitiv aferent anului 2020, buget

prevazut detaliat in referatul de specialitate ~i adoptarea proiectului de hotarare intocmit in

acest sens.

B7



JUDETUL ARAD
COMUNASOCODOR

Nr.3817/23.12.2020
REFERAT

PROIECTUL BUGET FINAL CLUB SPORTIV SOCODOR, PENTRU ANUL 2020

I Director,
: Darazs Tibor



CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.l, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodOl@gmail.colII,primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Comisia pentru programe de dezvoltare economlco-soclala, buget-finante,

administrarea domeniului public ~i privat al comunei , agricultura, gospodarie

comunala, protectla mediului, servicii ~i comert

RAPORT

Membrii comisiei intruniti in sedinta din data de 29.12.2020,
l.uand in discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
definitiv de venituri ,i cheltuieli al Clubului sportiv de drept public "Club
Sportiv Socodor", rectificat in luna decembrie anul 2020.

- In urma discutiilor purtate, a parerilor exprimate, mention ate in procesul
verbal al sedintei, in unanimitate

AVIZEAZA FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de primarul Comunei Socodor privind aprobarea
bugetului definitiv de venituri ,i cheltuieli al Clubului sportiv de drept public
"Club Sportiv Socodor", rectificat in luna decembrie anul 2020".
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CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.l, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358 JOO;

Fax. +40257358112; e-mail: socodor@gmail.com, primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectia sociala, activitati

sportive ~i de agrement

RAPORT

Membrii comisiei intruniti in sedinta din data de 29.12.2020,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
definitiv de venituri ,i cheltuieli al Clubului sportiv de drept public "Club Sportiv
Socodor", rectificat in luna decembrie anul 2020,

- In urma discutiilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate in procesul
verbal al sedintei in unanimitate

AVIZEAZA FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Jura loan Dimitrie, privind aprobarea

bugetului definitiv de venituri ,i cheltuieli al Clubului sportiv de drept public "Club

Sportiv Socodor", rectificat in luna decembrie anul 2020.

SECRETAR

CRI~~ ..]RAMONA
~ .. >/)/1,~tr~ ..

us

90



CONSILIULLOCALSOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, IIr.I, Cod Postal: 31 7305,judelul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358 112; e-mail: socodoniigmail.com, prilllaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Comisia pentru admlnlstratle publica locala, juridica, apararea ordinii ,i lini,tii

publice, a drepturilor cetatenilor

RAPORT

Membrii comisiei lntrunitl in sedinta din data de 29.12.2020,
t.uand in discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
definitiv de venituri ,i cheltuieli al Clubului sportiv de drept public "Club
Sportiv Socodor", rectificat in luna decembrie anul 2020,

- in urma discutiilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate in procesul
verbal al sedintei, in unanimitate

AVIZEAZA FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de primarul Comunei Socodor privind aprobarea
bugetului definitiv de venituri ,i cheltuieli al Clubului sportiv de drept public
"Club Sportiv Socodor", rectificat in luna decembrie anul 2020.

PRE$EDINTELE COMISIEIItRI SECRETAR

ADABAN STELIAN TRAIAN



CONSILIULLOCALSOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.l, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +40257358100;

Fax. +4 0257358112; e-mail: socodot@gmail.com, primariaiiosocodor.ro; Web: www.socodor.ro

'" AHOTARAREA Nr.l08
din 30 decembrie 2020

privind aprobarea contului de executle bugetara la 22 decembrie 2020

Consiliul Local al Comunei Socodor, Jude~ulArad, CIF 3519330, intrunit
iN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 decembrie 2020
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare,
inregistrat cu nr.3807/23.12.2020;
- raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil, impozite ~i taxe nr.3808/
23.12.2020;
- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
- contul de executie intocmit de Trezoreria Chistneu Cris la data de 22 decembrie 2020;
- prevederile art.49 alin. (12) ~i alin. (13) din Legea nr.273/2006 privind fmantele publice
locale, cu modifidlrile ~i completarile ulterioare;
- prevederile art.129 alin.2 lit.b) sl alin. (4) lit. (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019
privind Codul administrativ.

Votul exprimat in unanimitate de catre cei 11 consilieri prezentl la ~edinta din cei 11 in
functle.

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,

HOTARA$TE

Art.l: Se aproba contul de executle buqetara la data de 22 decembrie 2020 al bugetului
local conform anexei nr.1 la prezenta hotarare,
Art.2: Se aproba contul de executle buqetara la data de 22 decembrie 2020 al bugetului
creditelor interne conform anexei nr.2 la prezenta hotarare,
Art.3: Se aproba contul de executte buqetara la data de 22 decembrie 2020 al bugetului
Serviciului Apa-Canal finantat din venituri proprii conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.
Art.4: Se aproba contul de executie buqetara la data de 22 decembrie 2020 al bugetului
Clubului Sportiv Socodor conform anexei nr.4 la prezenta hotarare,
Art.5: Prezenta hotarare se cornunlca prin intermediul secretarului general al UAT Socodor, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~i compartimentului Financiar-
contabil, impozite ~i taxe, se duce la cunostlnta publica prin aflsare la sediul primariei ~i pe
pagina de internet www.socodor.ro ~i se cornunlca cu Instltutla Prefectului-Judetul Arad,
Serviciul Juridic ~i Contencios Administrativ.

PRESEDINTE DE SEDINT
CONSILIER

CRI~N RAMONA

-J(_C1sab
.I



COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, 1Ir.1, Cod Postal: 317305,judelul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodOl@gmail.com, primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Anexa nr.1la HeL 108/30.12.2020

Privind contul de executie al bugetului localla data de 22 decembrie 2020

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si

completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si eel tarziu in

decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in

sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe

cele doua sectiuni, cu exceptia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona

cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la

sfarsitul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;

b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea

exercitiului bugetar cure nt, pe de 0 parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte,

sa fie mai mare decat zero.

In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si eel tarziu in decembrie, pentru

trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta, in sedinta publica, spre

analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetului imprumuturilor externe si interne,

cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel incat la sfarsitul anului:

a} sa nu inregistreze plati restante;

b) diferenta dintre tragerile autorizate in anul respectiv si suma dintre platile efectuate si platile restante

sa fie mai mare decat zero.

J.VENITURI

In anul 2020, conform bugetului local general de venituri si cheltuieli, aprobat de catre Consiliullocal

Socodor, veniturile totale se insumeaza la 22.939 mii lei, din care pentru bugetullocal venituri proprii

provenite din impozite, taxe si prelevari de la bugetul de stat in suma de 3.135 mii lei. Pentru sectiunea

de functionare s-a prevazut suma de 4.511,00 mii lei si pentru sectiunea de dezvoltare suma de

14.288,00 mii lei, iar sume din excedent este in suma 4.140,00 mii lei.

1



Veniturile proprii incasate din impozite si taxe care se fac venit la bugetullocal (fara prelevarile de

la bugetul de stat - cote si sume din impozitul pe venit) au fost incasate la data de 22 decembrie 2020

conform previziunilor inscrise in buget, respectiv suma de 3.024,38 mii lei.

2. CHELTUIELI

Din bugetullocal in perioada 01.01.2020 - 22.12.2020 s-au finantat urmatoarele activitati :

- administratie publica localii in suma totalii de 1.409,11 mii lei, din care plati pentru cheltuieli de

personal in suma de 876,04 mii lei, cheltuieli cu bunurile si serviciile in suma de 162,55 mii lei si active
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nefinanciare in suma de 370,52 mii lei.

- serviciul public local de evidentii a persoanelor Socodor, unde s-au efectuat plati de 154,07 mil lei, din

care cheltuieli de personal in suma de 131,59 mii lei, cheltuieli cu bunurile ~i serviciile in suma de 22,48

mii lei;

- tranzactii privind datoria publicii, au fost platite dobanzi in suma de 22,72 mii lei;

- inviitiimant - total cheltuieli 2.007,40 mii lei din care: cheltuieli cu bunurile si serviciile de 306,40 mii

lei, asistenta sociala In suma de 2,35 mii lei, proiecte cu finantare europeana 115,32 mii lei, alte cheltuieli

de 24,90 mii lei si active nefinanciare in suma de 1.558,43 mii lei;

- cultura, total cheltuieli 1.673,75 mii lei ,din care cheltuieli de personal 41,08 mii lei, cheltuieli cu

bunuri si servicii 80,27 mii lei, cheltuieli cu transferuri intre entitati 130,00 mii lei, proiecte cu finantare

europeana in suma de 688,50 mii lei, alte cheltuieli in suma 62,00 mii lei si active nefinanciare de 671,90

mii lei;

- asistenta socialii 716,18 mii lei din care, cu cheltuieli de personal 538,55 mii lei ~i transferuri ( ajutor

incalzire beneficiari ajutor social, alte ajutoare si indemnizatii , drepturile asistentului personal pentru

copii si adulti cu handicap grav) in suma totala de 177,63 mii lei;

- dezvoltare publicii unde s-au finantat cheltuieli cu bunurile si serviciile In suma de 159,17 mii lei ~i

active nefinanciare in suma de 8,93 mii lei;

- protectia mediului cu cheltuieli totale de 424,91 mii lei din care bunuri si servicii de 424,91 mii lei si

cheltuieli cu activele nefinanciare In suma de 0,00 mii lei;

- transporturi cu cheltuieli totale de 7.481,82 mii lei, din care bunuri si servicii de 88,39 mii lei,

proiecte cu finantare europeana in suma de 5.637,95 mii lei, active nefinanciare de 1.088,81 mii lei si

rambursari de credite In suma de 666,67 mii lei.

Excedentul in executia bugetara este la sfarsitul trimisterul IV din anul 2020 de 2.551,19 mii lei.

La sfarsitul perioadei de raportare , unitatea nu are datorii neachitate .

Disponibilitatile din trezorerie si banci la 22.12.2020 este de 1.323,05 mii lei;

Disponibilul din excentul anului 2019 este de 4.139,74 mii lei;

Nr.Crt.
1

Plati restante la 22 decembrie2020 Sume lei
Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care: 0

2 sub 30 de zile 0
3 peste 30 de zile 0
4 peste 90 de zile 0
5 peste 120 de zile 0
6 catre furnizori, creditorii din operatii comerciale 0
7 fat a de bugetul general consolidat 0
8 fata de salariati 0

10 dobanzi restante

9 imprumuturi nerambursate la scadenta

Presedinte de ~edinta,
crnamona,"-:r: ... ~--
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COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 31 7305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358/00;

Fax. +40257358 112; e-mail: socodor@gmail.com, primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Anexa nr.2la HCL 108/30.12.2020

Privind contul de executie al bugetului creditelor interne
la data de 22 decembrie 2020

In confonnitate cu prevederile Legii 27312006 privind finantele publice locale cu modificarile si

completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si eel tarziu in

decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in

sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe

cele doua sectiuni, cu exceptia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona

cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la

sfarsitul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;

b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea

exercitiului bugetar curent, pe de 0 parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte,

sa fie mai mare dedit zero.

In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si eel tarziu in decembrie, pentru

trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta, in sedinta publica, spre

analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetului imprumuturilor externe si interne,

cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel incat la sfarsitul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;

b) diferenta dintre tragerile autorizate in anul respectiv si suma dintre platile efectuate si platile restante

sa fie mai mare decat zero.

J.VENITURI

In anul 2020, conform bugetului creditelor interne, aprobat de catre Ministerul Finantelor Publice,

prin conventia deimprumut cu Ministerul Finantelor Publice, nr. 574645/27.11.2017, veniturile totale

disponibile, sume neutilizate la sfarsitul anului 2019, se insumeaza la 727.855,54 lei.

2.CHELTUIELI

Din bugetul creditelor interne in perioada 01.01.2020 - 22.12.2020 s-au efectuat plati in cuantum de

500.000 lei, reprezentand plata avans pentru amenajare drumuri agricole in comuna Socodor si suma de

214.093,93 lei lucrari executate pentru modernizare strazi in comuna Socodor.

La sfarsitul perioadei de raportare ,unitatea nu are datorii neachitate .

Disponibilitatile din trezorerie la 22.12.2020 este de 13.761,69 lei .

1



Nr.Crt. Pla/i restante la 22 decembrie 2020 Sume lei
1 Total pliit; restante inregistrate la sfar!jitul perioadei de raportare, dill care: 0
2 sub 30 de zile 0
3 peste 30 de zile 0
4 peste 90 de zile 0
5 peste 120 de zile 0
6 catre furnizori, creditorii din operatii comerciale 0
7 fata de bugetul general consolidat 0
8 fata de salariati 0

9 imprumuturi nerambursate la scadenta 0
10 dobanzi restante 0

Presedinte de sedinta,. ..
Crisan Ramona

2~...
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COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,· comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305, judetul Arad, Tel.: +4 0257358 100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodor@gmail.com, primarw@Socodor.ro,· Web: www.socodor.ro

Anexa nr.3la HeL 108/30.12.2020

Privind contul de executie al bugetului veniturilor proprii
la data de 22 decembrie 2020 pentru Serviciul Apa-Canal Socodor

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si

completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si eel tarziu in

decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in

sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe

cele doua sectiuni, cu exceptia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona

cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la

sfarsitul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;

b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea

exercitiului bugetar curent, pe de 0 parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte,

sa fie mai mare decat zero.

In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si eel tarziu in decembrie, pentru

trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta, in sedinta publica, spre

analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetului irnprumuturilor externe si interne,

cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel incat la sfarsitul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;

b) diferenta dintre tragerile autorizate in anul respectiv si suma dintre platile efectuate si platile restante

sa fie mai mare decat zero.

J.VENITURI

In anul 2020, conform bugetului veniturilor proprii, aprobat de catre Consiliul Local al Comunei

Socodor, veniturile totale se insumeaza la 292,00 mii lei.

In perioada 01.01.2020-22.12.2020 au fost incasate venituri din prestari servicii in suma de 183,51 mii lei.

2.CHELTUIELI

Din buget veniturilor proprii in perioada 01.01.2020 - 30.09.2020

s-au finantat urmatoarele activitati :

- dezvoltare publica unde s-au finantat cheltuieli totale de 162,46 mii lei, din care cheltuieli de personal

in suma de 74,45 mii lei si cheltuieli cu bunurile si serviciile in suma de 88,01 mii lei.
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La sfarsitul perioadei de raportare, unitatea nu are datorii neachitate.

Disponibilitatile din trezorerie la 22.12.2020 este de 21,05 mil lei, la care se adaugii 5,79 mil lei

din excedentul anului 2019.

Nr.Crt. Platt restante fa 22 decembrie 2020 Sume lei
1 Total plliti restante inregistrate Las/Ii'1ituL perioadei de raportare, din care: 0
2 sub 30 de zile 0
3 peste 30 de zile 0
4 peste 90 de zile 0
5 peste 120 de zile 0
6 catre furnizori, creditorii din operatii comerciale 0
7 fata de bugetul general consolidat 0
8 fata de salariati 0

9 imprumuturi nerambursate la scadenta 0
10 dobanzi restante 0

Presedinte de ~edinta,
Crisan Ramona

~{Jjg_-
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COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 31 7305,judetul A rad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodor@gmaii.com, primarw@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Anexa nr.4la HeL 108/30.12.2020

Privind contul de executie al bugetului veniturilor proprii
la data de 22 decembrie 2020 pentru Club Sportiv Socodor

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele pub lice locale cu modificarile si

completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si eel tarziu in

decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in

sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe

cele doua sectiuni, cu exceptia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona

cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la

sfarsitul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;

b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea

exercitiului bugetar curent, pe de 0 parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte,

sa fie mai mare decat zero.

In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si eel tarziu in decembrie, pentru

trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta, in sedinta publica, spre

analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetului imprumuturilor externe si interne,

cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel incat la sfarsitul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;

b) diferenta dintre tragerile autorizate in anul respectiv si suma dintre platile efectuate ~i platile restante

sa fie mai mare decat zero.

l.VENITURI

In anul 2020, conform bugetului veniturilor proprii, aprobat de catre Consiliul Local al Comunei

Socodor, veniturile totale se insumeaza la 251,00 mii lei.

In perioada 01.01.2020-22.12.2020 au fost incasate venituri din subventii in suma de 130 mii lei.

2.CHELTUIELI

Din bugetul creditelor interne in perioada 01.01.2020 - 22.12.2020

s-au finantat urmatoarele activitati :

- cultura unde s-au finantat cheltuieli totale de 121,89 mii lei, din care cheltuieli de personal in suma de

95,38 mii lei si cheltuieli cu bunurile si serviciile in suma de 26,51 mii lei.



La sfarsitul perioadei de raportare ,unitatea nu are datorii neachitate .

Disponibilitatile din trezorerie Ia 22.12.2020 este de 8,11 mil lei

Nr.Crt. Plati restante la 22 decembrie 2020 Sume lei
1 Total pldti restante inregistrate la sfar~itul perioadei de raportare, din care: 0
2 sub 30 de zile 0
3 peste 30 de zile 0
4 peste 90 de zile 0
5 peste 120 de zile 0
6 catre furnizori, creditorii din operatii comerciale 0
7 fata de bugetul general consolidat 0
8 fata de salariati 0

9 imprumuturi nerambursate la scadenta 0
10 dobanzi restante 0

Presedinte de ~edinta,
Crisan Ramona~GJj

2



COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +40257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodor@gmail.com,primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Nr .3806/23.12.2020

PROIECT DE HOT ARARE
privind aprobarea executlei bugetare la 22 decembrie 2020

Consiliul Local al Comunei Socodor, ludetul Arad, CIF 3519330, intrunit
iN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 DECEMBRIE 2020
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare,
inregistrat cu nr.3807/23.12.2020;
- raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil, impozite ~i taxe nr.3808/
23.12.2020;
- contul de executle intocmit de Trezoreria Chi~ineu-Cri~ la data de 22 decembrie 2020;
- prevederile art,49 alin. (12) ~i alin. (13) din Legea nr.273/2006 privind ftnantele publice
locale, cu modlflcartle ~i cornpletarlle ulterioare;
- prevederile art.129 alin.2 lit.b) ~i alin.(4) lit. (a) din ordonanta de Urgenta nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modlflcarlle ~i cornptetarne ulterioare;

In temeiul art. 139 alin.(l) ~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 contul de executle buqetara la data de 22 decembrie 2020 al bugetului
local conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.
Art.2: Se aproba contul de executie buqetara la data de 22 decembrie 2020 al bugetului
creditelor interne conform anexei nr.2 la prezenta hotarare,
Art.3: Se aproba contul de executle buqetara la data de 22 decembrie 2020 al bugetului
Serviciului Apa-Canal flnantat din venituri proprii conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.
Art.4: Se aproba contul de execute buqetara la data de 22 decembrie 2020 al bugetului
Clubului Sportiv Socodor conform anexei nr,4 la prezenta hotarare,
Art.S: Prezenta hotarare se cornunlca prin intermediul secretarului general al UAT Socodor, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor ~i compartimentului Financiar-
contabil, impozite ~i taxe, se duce la cuno~tinta publica prin ansare la sediul prlrnariet ~i pe
pagina de internet ~i se cornunlca cu Instltutla Prefectului- Judetul Arad,
Serviciul Juridic ~i Contencios Administrativ.

Avizat,
Secretar general,
Cri orghe



COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.I, Cod Postal: 31 7305,judejul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +4 0257358 112; e-mail: socodoniigmail.com, primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Numar inregistrare: 3807 din 23 decernbrie 2020

Referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor
privind aprobarea executiet bugetare la data de 22 decembrie 2020

Subsemnatul Jura loan Dimitrie primar al Comunei Socodor, prezint referatul de

aprobare cu privire la proiectului de hotarare referitor la aprobarea executlel bugetare la

data de 22 decembrie 2020.

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind flnantele publlce locale cu

modlflcarlle ~i cornpletarlle ulterioare, in lunile aprilie, iulie ~i octombrie, pentru

trimestrul expirat, ~i cel tarziu in decem brie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii

principali de credite au obligatia de a prezenta in ~edinta publica, spre analiza ~i

aprobare de catre autoritatlle deliberative, executla bugetelor intocmite pe cele doua

sectiunl, cu exceptla bugetului imprurnuturllor externe ~i interne, cu scopul de a

redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare

buqetara tocala, astfel incat la sfar~itul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;

b) dlferenta dintre suma veniturilor incasate ~i excedentul anilor anteriori utilizat

pentru flnantarea exerotlului bugetar curent, pe de 0 parte, ~i suma platilor efectuate ~i

a platilor restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decat zero.

Conform prevederilor art.49 ahn (12) ~i alin (13) din Legea nr.276/2006 privind

flnantele publice locale, cu modlflcarile ~i completanle ulterioare, a contului de executle

intocmit de Trezoreria Chlsmeu Crls la data de 22 decembrie 2020 ~i conform referatului

de specialitate inregistrat sub nr.3808 din 23 decembrie 2020 propun aprobarea

executlel bugetului local la data de 22 decembrie 2020 ~i adoptarea proiectului de

hotarare intocmit in acest sens.



COMUNASOCODOR
JUDETULARAD
Nr. 3808 din 23.12.2020

Re(erat de specialitate

Privind contul de executie al bugetului localla data de 22 decembrie 2020

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si

completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si eel tarziu in

decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in

sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe

cele doua sectiuni, cu exceptia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona

cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la

sfarsitul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;

b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea

exercitiului bugetar curent, pe de 0 parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte,

sa fie mai mare decat zero.

In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si eel tarziu in decembrie, pentru

trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta, in sedinta publica, spre

analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetului imprumuturilor externe si interne,

cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel incat la sfarsitul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;

b) diferenta dintre tragerile autorizate in anul respectiv si suma dintre platile efectuate si platile restante

sa fie mai mare decat zero.

l.VENITURI

in anul 2020, conform bugetului local general de venituri si cheltuieli, aprobat de catre Consiliullocal

Socodor, veniturile totale se insumeaza la 22.939 mii lei, din care pentru bugetullocal venituri proprii

provenite din impozite, taxe si prelevari de la bugetul de stat in suma de 3.135 mii lei. Pentru sectiunea

de function are s-a prevazut suma de 4.511,00 mii lei si pentru sectiunea de dezvoltare suma de

14.288,00 mii lei, iar sume din excedent este in suma 4.140,00 mii lei.



Veniturile proprii incasate din impozite si taxe care se fac venit la bugetullocal (fara prelevarile de

la bugetul de stat - cote si sume din impozitul pe venit) au fost incasate la data de 22 decembrie 2020

conform previziunilor inscrise in buget , respectiv suma de 3.024,38 mii lei.

2.CHELTUIELI

Din bugetul local in perioada 01.01.2020 - 22.12.2020 s-au finantat urmatoarele activitati :

- administratie publica localii in suma totalii de 1.409,11 mii lei, din care plati pentru cheltuieli de

personal in suma de 876,04 mii lei, cheltuieli cu bunurile si serviciile in sum a de 162,55 mii lei si active

nefinanciare in suma de 370,52 mii lei.



- serviciul public local de evidentii a persoanelor Socodor, unde s-au efectuat plati de 154,07 mii lei, din

care cheltuieli de personal in suma de 131,59 mii lei, cheltuieli cu bunurile ~i serviciile in suma de 22,48

mii lei;

- tranzactii privind datoria publica, au fost platite dobanzi In suma de 22,72 mii lei;

- invatamant - total cheltuieli 2.007,40 mii lei din care: cheltuieli cu bunurile si serviciile de 306,40 mii

lei, asistenta sociala in suma de 2,35 mii lei, proiecte cu finantare europeana 115,32 mii lei, alte cheltuieli

de 24,90 mii lei si active nefinanciare in suma de 1.558,43 mii lei;

- cultura, total cheltuieli 1.673,75 mil lei ,din care cheltuieli de personal 41,08 mii lei, cheltuieli cu

bunuri si servicii 80,27 mii lei, cheltuieli cu transferuri intre entitati 130,00 mii lei, proiecte cu finantare

europeana in suma de 688,50 mii lei, alte cheltuieli In suma 62,00 mii lei si active nefinanciare de 671,90

mii lei;

- asistenta sociala 716,18 mii lei din care, cu cheltuieli de personal 538,55 mii lei si transferuri (ajutor

incalzire beneficiari ajutor social, alte ajutoare si indemnizatii , drepturile asistentului personal pentru

copii si adulti cu handicap grav) in suma totala de 177,63 mii lei;

- dezvoltare publica unde s-au finantat cheltuieli cu bunurile si serviciile In suma de 159,17 mii lei si

active nefinanciare in suma de 8,93 mii lei;

- protectia mediului cu cheltuieli totale de 424,91 mii lei din care bunuri ~i servicii de 424,91 mii lei si

cheltuieli cu activele nefinanciare in suma de 0,00 mii lei;

- transporturi cu cheltuieli totale de 7.481,82 mii lei, din care bunuri si servicii de 88,39 mii lei,

proiecte cu finantare europeana in suma de 5.637,95 mii lei, active nefinanciare de 1.088,81 mii lei ~i

rambursari de credite in suma de 666,67 mii lei.

Excedentul in exec utia bugetara este la sfarsitul trimisterul IV din anul 2020 de 2.551,19 mii lei.

La sfarsitul perioadei de raportare , unitatea nu are datorii neachitate .

Disponibilitatile din trezorerie si banci la 22.12.2020 este de 1.323,05 mil lei;

Disponibilul din excentul anului 2019 este de 4.139,74 mii lei;

Nr.Crt.
1

Plati restante la 22 decemhrie2020 Sume lei
Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care: 0

2 sub 30 de zile 0
3 peste 30 de zile 0
4 peste 90 de zile 0
5 peste 120 de zile 0
6 catre furnizori, creditorii din operatii comerciale 0
7 fata de bugetul general consolidat 0
8 fat a de salariati 0

10
9 imprumuturi nerambursate la scadenta 0

dobanzi restante 0



COMUNA SOCODOR
JUDETUL ARAD
Nr.3808/a din data de 23.12.2020

Re(erat de specialitate

Privind contul de executie al bugetului veniturilor proprii
la data de 21 decembrie 2020 pentru Serviciul Apa Canal Socodor

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si

completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si eel tarziu in

decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in

sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe

cele doua sectiuni, cu exceptia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona

cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la

sfarsitul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;

b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea

exercitiului bugetar curent, pe de 0 parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte,

sa fie mai mare decat zero.

In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si eel tarziu in decembrie, pentru

trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta, in sedinta publica, spre

analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetului imprumuturilor externe si interne,

cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel incat la sfarsitul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;

b) diferenta dintre tragerile autorizate in anul respectiv si suma dintre platile efectuate si platile restante

sa fie mai mare decat zero.

l.VENITURI

In anu12020, conform bugetului veniturilor proprii, aprobat de catre Consiliul Local al Comunei

Socodor, veniturile totale se insumeaza la 292,00 mii lei.

In perioada 01.01.2020-21.12.2020 au fost incasate venituri din subventii in suma de 183,51 mii lei.

2. CHELTUIELI

Din bugetul veniturilor proprii in perioada 01.01.2020 - 21.12.2020

s-au finantat urmatoarele activitati :, ,
lor;



- dezvoltare publica unde s-au finantat cheltuieli totale de ]62,46 mii lei, din care cheltuieli de personal

in suma de 74,45 mii lei si cheltuieli cu bunurile si serviciile in suma de 88,01 mii lei.

La sfarsitul perioadei de raportare ,unitatea nu are datorii neachitate .

Disponibilitatile din trezorerie la 21.12.2020 este de 21,05 mii lei,la care se adauga 5,79 mii lei din

excedentul anului 2019.

Nr.Crt Plati restante la 21 decembrie 2020 Sumelei
1 Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care: °2 sub 30 de zile °3 peste 30 de zile °4 peste 90 de zile °5 peste 120 de zile °6 catre furnizori, creditorii din operatii comerciale °7 fata de bugetul general consolidat °8 fata de salariati °
9 imprumuturi nerambursate la scadenta °10 dobanzi restante °

Intocmit,
Tilmaciu Nela Daniela



COMUNA SOCODOR
JUDETUL ARAD
Nr. 38081b din data de 23.12.2020

Re{erat de specialitate

Privind contul de executie al bugetului veniturilor proprii
la data de 21 decembrie 2020 pentru Club Sportiv Socodor

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si

completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie-si octombrie, pentru trimestrul expirat, si eel tarziu in

decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in

sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe

cele doua sectiuni, cu exceptia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona

cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la

sfarsitul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;

b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea

exercitiului bugetar curent, pe de 0 parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte,

sa fie mai mare decat zero.

In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si eel tarziu in decembrie, pentru

trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta, in sedinta publica, spre

analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetului imprumuturilor externe si interne,

cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel incat la sfarsitul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;

b) diferenta dintre tragerile autorizate in anul respectiv si suma dintre platile efectuate si platile restante

sa fie mai mare decat zero.

l.VENITURI

In anul 2020, conform bugetului veniturilor proprii, aprobat de catre Consiliul Local al Comunei

Socodor, veniturile totale se insumeaza la 251,00 mii lei.

In perioada 01.01.2020-21.12.2020 au fost incasate venituri din prestari servicii in suma de 130,00 mii lei.

2.CHELTUIELI

log



Din buget in perioada 01.01.2020 - 2l.12.2020

s-au finantat urmatoarele activitati :

- cultura.recreere si religie unde s-au finantat cheltuieli totale de 121,89 mii lei, din care cheltuieli de

personal in suma de 95,38 mii lei ~i cheltuieli cu bunurile si serviciile in suma de 26,51 mii lei.

La sfarsitul perioadei de raportare , unitatea nu are datorii neachitate .

Disponibilitatile din trezorerie la 21.12.2020 este de 8,11 mii lei.

Nr.Crt. Plati restante la 21 decembrie 2020 Sume lei
1 Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care: 0
2 sub 30 de zile 0
3 peste 30 de zile 0
4 peste 90 de zile 0
5 peste 120 de zile 0
6 catre furnizori, creditorii din operatii comerciale 0.,

7 fata de bugetu1 general consolidat 0
8 fata de salariati 0

9 imprumuturi nerambursate la scadenta 0
10 dobanzi restante 0

, Director,
1Darazs Tibor



COMUNA SOCODOR
JUDETUL ARAD
Nr. 3808/c din 23.12.2020.

Re(erat de specialitate

Privind contuL de executie al bugetului creditelor interne
Ladata de 22 decembrie 2020

In conformitate cu prevederile Legii 27312006 privind finantele publice locale cu modificarile si

completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si eel tarziu in

decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in

sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe

cele doua sectiuni, cu exceptia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona

cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara local a, astfel incat la

sfarsitul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;

b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea

exercitiului bugetar curent, pe de 0 parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte,

sa fie mai mare decat zero.

In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si eel tarziu in decembrie, pentru

trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta, in sedinta publica, spre

analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetului imprumuturilor externe si interne,

cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel incat la sfarsitul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;

b) diferenta dintre tragerile autorizate in anul respectiv si suma dintre platile efectuate si platile restante

sa fie mai mare decat zero.

J.VENITURI

In anul 2020, conform bugetului creditelor interne, aprobat de catre Ministerul Finantelor Publice,

prin conventia de imprumut cu Ministerul Finantelor Publice, nr. 574645/27.11.2017, veniturile totale

disponibile, sume neutilizate la sfarsitul anului 2019, se insumeaza la 727.855,54 lei.

2. CHELTUIELI

Din bugetul creditelor interne in perioada 01.01.2020 - 22.12.2020 s-au efectuat plati in cuantum de

500.000 lei, reprezentand plata avans pentru amenajare drumuri agricole in comuna Socodor si suma de

214.093,93 lei lucrari executate pentru modernizare strazi in comuna Socodor.

La sfarsitul perioadei de raportare ,unitatea nu are datorii neachitate .

JII



Disponibilitatile din trezorerie la 22.12.2020 este de 13.761,691ei

Nr.Crt. Plati restante la 22 decembrie 2020 Sumelei
1 Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care: 0
2 sub 30 de zile 0
3 peste 30 de zile 0
4 peste 90 de zile 0
5 peste 120 de zile 0
6 catre furnizori, creditorii din operatii comerciale 0
7 fata de bugetul general consolidat 0
8 fata de salariati 0

9 imprumuturi nerambursate la scadenta 0
10 dobanzi restante 0

ill



CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; COlliuna 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

Comisia pentru programe de dezvoltare economlco-soclala, buget-finante,

administrarea domeniului public ,i privat al comunei , agricultura, gospodarie

comunala, protectla mediului, servicii ,i comert

RAPORT

Membrii comisiei lntruniti in sedinta din data de 29.12.2020,
t.uand in discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea executlel
bugetare la 22 decembrie 2020.

In urma discutiilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate in procesul
verbal al sedlnte], in unanimitate

AVIZEAZA FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de primarul Comunei Socodor privind aprobarea
executlel bugetare la 22 decembrie 2020.

HAN



CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; com una Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358 JOO;

Fax. +40257358112; e-mail: socodor@gmail.com, primaria@Socodor.ro: Web: www.socodor.ro

Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectia sociala, activitati

sportive ~i de agrement

RAPORT

Membrii comisiei intruniti in sedinta din data de 29.12.2020,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea executlei
bugetare la 22 decembrie 2020,

In urma discutiilor purtate, a parerilor exprimate, rnentionate in procesul
verbal al sedintei in unanimitate

AVIZEAZA FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Jura loan Dimitrie, privind aprobarea

executlel bugetare la 22 decembrie 2020.

CruSAN RAMONA

~

SECRETARPRESEDINTELE COMISI
¥

URE~A

11+



CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; COlliuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305, jude lui Arad, Tel.: +40257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: Socod01@gmail.com,primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Comisia pentru admlnlstratie publica Iocela, [uridlca, apararea ordinii ,i lini,tii

publice, a drepturilor cetatenilor

RAPORT

Membrii comisiei Intruniti in sedinta din data de 29.12.2020,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea executlel
bugetare la 22 decembrie 2020,

- in urma discuthlor purtate, a parerilor exprimate, rnentionate in procesul
verbal al sedintei, in unanimitate

AVIZEAZA FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de primarul Comunei Socodor privind aprobarea
executlel bugetare la 22 decembrie 2020.

SECRETAR

NADAsAN STELIAN TRAIAN

.115



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

Fax. +40257358112; e-mail: Socod01@gmail.com,primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

"" "-HOTARAREA Nr.l09
din 30 decembrie 2020

privind aprobarea planului de aqiuni ~i lucrari de interes local pentru anul 2021
executate de persoanele beneficiare de ajutor minim garantat

Consiliul Local al ComuneiSocodor, Jude~ulArad, CIF 3519330, intrunit
iN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 decembrie 2020

Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare, nr. 3755/
23.12.2020;
- raportul de specialitate intocmit de doamna Pantea Nicoleta, inspector in cadrul Compartimentului
de Aslstenta Sodala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor;
- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor;
- tabelul nominal cu persoanele beneficiare de ajutor minim garantat ~i tabelul cu persoanele
beneficiare de prevederile Legii 416/2001 care trebuie sa efectueze lucran sau actlunl de interes local
in anul 2021;
- prevederile art.6 alin.(2), alin (6) sl alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modiftcartle §i completarile ulterioare;
- prevederile art.28 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificanle §i completanle
ulterioare;
- prevederile art. 129 alin (7) lit. b) ~i alin.(14) din O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modiflcarile §i cornpletartle ulterioare,

Votul "pentru" a 11 consilieri, fiind lndeplinita condltla de majoritate simpla, ceruta de
prevederile art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

In temeiul art.139 alin.(l) ~i art. 196, alin.1, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
adrnlntstranv., cu rnodlflcarlle §i completarile ulterioare,

HOTARA$TE

Art.l. Se aproba pianul de actiuni sau lucrari de interes local executate in anul 2021 de catre
beneficiarii de ajutor minim garantat conform anexei nr.1la prezenta hotarare, Tabelul cu persoanele
beneficiare de ajutor sunt prevazute in anexa nr.2 la prezenta hotarare, Tabelul cu persoanele
beneficiare de prevederile Legii 416/2001 care trebuie sa efectueze actiunl de interes local in anul
2021 sunt prevazute in anexa nr.3 la prezenta hotarare,

Art.2. Prezenta hotarare se cornuntca prin intermediul secretarului Comunei Socodor, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor §i Compartimentului de aslstenta soctala, se
duce la cuno§tinta publica prin atisare la sediul prlmanel §i pe pagina de internet www.socodor.ro §i
se cornunlca cu Institutia Prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic §i Contencios Administrativ.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CRISAN RAMONA

J2-Cuf~



PRIMA RIA SOC ODOR
JUDETUL ARAD

ANEXA NR.lla HCL 109/30.12.2020

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2021
Intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001privind venitul minim garantat, eu

d· fi ~·I· I aril 1 .mo I ican e ~l eomp. etan e u tenoare
Nr. Obiective Actiuni si luerari efective Termen Resurse Responsabil
Crt. De

Desfasurare
Lucrari de intretinere Strangerea hartiilor.golirea
zona centrala a comunei cosurilor,maturare

1 Socodor (a parcurilor, a manuala ,taiat iarba , Beneficiarii
Viceprimar

gradinitei, scoala , varuirea manuala a arborilor
permanent Lg.416/200 1

camin cultural, primarie ,plantarea florilor,etc.
si alte institutii pub lice )
Lucrari de intretinere a Imprastiat piatra sparta pe
strazilor si a drumurilor, drumurile agricole, curatirea si
poduri , santuri si podete inlaturarea manual a a noroiului,

curatirea si indepartarea de pe Beneficiarii
2 platforma drumurilor a crengilor, permanent Lg.416/200 1

Viceprimar
desfundarea si curatirea
santurilor, varuirea manuala a
timpanelor de la podete, a
stalpilor.

Lucrari de curatire Degajarea manuala a santurilor si
manual a a santurilor si a a canalului .Velj" de crengi, Beneficiarii

3 canalului .Velj" de pe resturi de arbori ,etc, pemanent
Lg.416/200 1

Viceprimar
raza comunei decolmatarea manuala si taluzare

manuala.
Lucrari de intretinere a Maturare manuala, strangerea
curtilor institutiilor hartiilor, Beneficiarii

4 publice varuirea manuala a peretilor, permanent Lg.416/200 1 Viceprimar
plantare florilor.varuire arbori,
etc.

\ Lucrari de intretinere a Taierea spinilor, cositul manual,

S
zonelor din imprejurul reparatii gardurile Permanent

Beneficiarii Viceprimar
cimiterelor imprejmuitoare, strangerea Lg.416/200 1

hartiilor.
Lucrari de intretinere a Strangerea hartiilor, maturare

6
zonelor din manuala, curatirea de buruieni, Permanent Viceprimar
imprejmuirea bazei taiatul ierbii, curatirea santurilor.
sportive.
Alte lucrari Diverse lucrari de intretinere la Beneficiarii

7 spatiile si terenurile aflate in Permanent Lg.416/200 1
Viceprimar

domeniul public.

Coordonator lucrari si actiuni de interes local,
Viceprimar, Teorean loan Cornel

Intocmit,
Inspector, Pantea Nicoleta

Presedinte de sedinta,
Crisan Ramona

J2CilS'fJk---.
lfiJ



PRIMARIA SOCODOR
JUDETUL ARAD

ANEXA 2 LA HCL 109/30.12.2020

TABEL NOMINAL
cuprinzand beneficiarii de ajutor minim garantat in luna DECEMBRIE 2020

NUME /PRENUME
TITULAR

ADRESA CUANTUM

Presedinte de ~edinta,
Crisan Ramona

&~/~--

ltf



PRIMARIA SOCODOR
JUDETUL ARAD

ANEXA NR.3 LA HCL 109/30.12.2020

TABEL
Persoanele apte de munca , beneficiare de Legea nr. 416/2001, care trebuie sa

presteze orele de munca stabilite prin lege:

ADRESANR.
CRT.

NUMELE
~I PRENUMELE

NR.
DE ORE

DEPRESTAT

NR.
DEZILE
/LUNA

5

Presedinte de ~edinta,
~an\~amonaW5~ -

"'"

Ilg



COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.I, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: Socod01@gmail.com,primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Nr.37S4/23.12.2020

'" "PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea planului de aqiuni ~i lucrari de interes local pentru anul 2021

executate de persoanele beneficiare de ajutor minim garantat

Consiliul Local al Comunei Socodor, Judetul Arad, CIF 3519330, intrunit
iN $EDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 decembrie 2020
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, initiator al proiectului de hotarare, nr.
3755/ 23.12.2020;
- raportul de specialitate intocmit de doamna Pantea Nicoleta, inspector in cadrul
Compartimentului de Asistenta Soclala din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Socodor;
- tabelul nominal cu persoanele beneficiare de ajutor minim garantat ~i tabelul cu persoanele
beneficiare de prevederile Legii 416/2001 care trebuie sa efectueze lucrarl sau actlunl de
interes local in anul 2021;
- prevederile art.6 alin.(2), alin (6) ~i alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, cu rnodlticartle §i completarile ulterioare;
- prevederile art.28 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu rnodlflcarlle §i cornpletarile
ulterioare;
- prevederile art. 129 alin (7) lit. b) ~i alin.(14) din O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modlftcarile §i cornpletarlle ulterioare,

In temeiul art.139 alin.(l) ~i art.196, alin.l, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
admmlstratlv., cu rnodlflcarlle §i cornpletarlle ulterioare,

HOTARA$TE

Art.l. Se aproba planul de actiunl sau lucran de interes local executate in anul 2021 de
catre beneficiarii de ajutor minim garantat conform anexei nr.l la prezenta hotarare, Tabelul
cu persoanele beneficiare de ajutor sunt prevazute in anexa nr.2 la prezenta hotarare. Tabelul
cu persoanele beneficiare de prevederile Legii 416/2001 care trebuie sa efectueze actluni de
interes local in anul 2021 sunt prevazute in anexa nr.3 la prezenta hotarare,

Art.2. Prezenta hotarare se cornunlca prin intermediul secretarului Comunei Socodor,
in termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor §i Compartimentului de aslstenta
soclala, se duce la cunostlnta publica prin aftsare la sediul prtrnarlel §i pe pagina de internet
www.socodor.ro §i se cornunica cu Instltutia Prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic §i
Contencios Administrativ._------'-."_



COMUNASOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.l, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: Socod01@gmail.com,primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Numiir inregistrare: 3755 din 23 decembrie 2020

Referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor
privind aprobarea planului de actiuni ~i lucrari de interes local pentru anul 2021

executate de persoanele beneficiare de ajutor social

Subsemnatul Jura loan Dimitrie, primar al Comunei Socodor, prezint referatul

pentru aprobarea planului de actiuni ~i lucrari de interes local pentru anul 2021

executate de persoanele beneficiare de ajutor social.

Planul de actiuni sau de lucrari de interes local pentru anul 2021 a fost Intocmit

In baza prevederilor art.6 alin 7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,

cu rnodificarile ~i completarile ulterioare, lucrari ce urrneaza a fi executate de

persoanele beneficiare de ajutor minim garantat. Conform evldentelor de la data

Intocmirii prezentului referat, beneficiaza de sprijin financiar un numar de 43 de familii,

iar 34 de persoane sunt obligate sa presteze actiuni de interes local In anul 2021 sl/sau

lucrari de interes local.

Fata de cele aratate mai sus, propun aprobarea planului de actiuni ~i tucrari de

interes local pentru anul 2021 executate de persoanele beneficiare de ajutor social In

conformitate cu prevederile Legii 416/2001, cu modlficarile sl completarne ulterioare.

ItI



PRIMARIA COMUNEI SOCODOR
JUDETUL ARAD
NR. 3756 din 23 decembrie 2020

REFERAT

Subsemnata PANTEA NICOLET A , in calitate de INSPECTOR

SOCIAL ,in cadrul Biroului de Asistenta Sociala ,a Primariei Comunei

Socodor, avand in vedere prevederile art. 6 alin. 7 ,8 si 9 din LgA16/200 1

privind venitului minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare ,

prin prezenta propun spre aprobare Consiliului Local Socodor urmatorele:

Planul de actiuni sau de lucrari de interes local pentru anul 2021

intocmit in baza (art.6 alin 7), lucrari ce urmeaza a fi executate de

beneficiarii de ajutor social, Lista cu beneficiarii de ajutor socialla

31.12.2020 si Lista cu persoanele apte de munca care urmeaza sa efectueze

actiuni sau lucrari de interes local, conform art.6 alin (8 si 9).

Va multumesc!



PRIMA RIA SOCODOR
JUDETUL ARAD

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2021
Intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001privind venitul minim garantat, cu

difi arile si 1 C·I 1 .mo 1 ican e si compi e an e u tenoare
Nr. Obiective Actiuni si lucrari efective Termen Resurse Responsabil
Crt. De

Desfasurare
Lucrari de intretinere Strangerea bartiilor.golirea
zona centrala a comunei cosurilor,maturare

1 Socodor (a parcurilor, a manuala ,taiat iarba , Beneficiarii
Viceprimargradinitei, scoala , varuirea manuala a arborilor permanent Lg.416/200 1

camin cultural, primarie ,plantarea florilor,etc.
~ialte institutii publice )
Lucrari de intretinere a Imprastiat piatra sparta pe
strazilor si a drumurilor, drumurile agricole, curatirea si
pod uri , santuri ~i podete inlaturarea manuala a noroiului,

curatirea si indepartarea de pe
Beneficiarii2 platforma drumurilor a crengilor, permanent
Lg.416/200 1

Viceprimar
desfundarea si curatirea
santurilor, varuirea manuala a
timpanelor de la podete, a
stalpilor.

Lucrari de curatire Degajarea manuala a santurilor si
manuala a santurilor si a a canalului .Velj' de crengi,

Beneficiarii3 canalului .Velj' de pe resturi de arbori ,etc, pemanent
Lg.416/2001

Viceprimar
raza comunei decolmatarea manuala ~i taluzare

manuala.
Lucrari de intretinere a Maturare manuala, strangerea
curti lor institutiilor hartiilor,

Beneficiarii4 publice varuirea manual a a peretilor, permanent Lg.416/200 1 Viceprimar
plantare florilor.varuire arbori,

r
etc.

Lucrari de intretinere a Taierea spinilor, cositul manual,

5 zonelor din imprejurul reparatii gardurile
Permanent

Beneficiarii
Viceprimarcimiterelor imprej muitoare, strangerea Lg.416/2001

hartiilor.
Lucrari de intretinere a Strangerea hartiilor, maturare

6
zone lor din manual a, curatirea de buruieni, Permanent Viceprimarimprejmuirea bazei taiatul ierbii, curatirea santurilor,
sportive.
Alte lucrari Diverse lucrari de intretinere la

Beneficiarii7 spatiile ~iterenurile aflate in Permanent
Lg.416/200 1

Viceprimar
domeniul public.

Coordonator lucrari si actiuni de interes local,
Viceprimar,TeoreanloanC"(#

Intocmit,
Inspector, Pantea Nicoleta
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PRIMARIA SOCODOR
JUDETUL ARAD

TABEL NOMINAL
cuprinzand beneficiarii de ajutor minim garantat in luna DECEM BRIE 2020

NR. NUME IPRENUME ADRESA CUANTUM
CRT. TITULAR

1 ARDELEAN STEF ANIA DRAGANA SOCODOR;NR. 758 442
2 BABA FLOARE OTILIA SOCODOR;NR.115 255
3 BOJAN ANCUT A MARIA SOCODR;NR.32B 527
4 BIZAU GHEORGHE SOCODOR;NR.636 255
5 BUCAU IONELA SOCODOR,NR.869 527
6 BULBOACA VICTOR lOAN SOCODOR,NR. 786 142
7 CIURAR GABRIELA SOCODOR;NR.782 600
8 CIRP ACI MARIANA SOCODOR;NR. 794 255
9 CACIULA MARIANA-GABRIELA SOCODOR;NR.I04 442
10 CALAU FLORENTINA SOCODOR;NR. 102 442
11 COCIUC PARASCmV A SOCODOR;NR.834 142
12 COLOMP AR FLORICA VALENTINA SOCODOR;NR.639 142
13 COLOMPAR MARIA SOCODOR;NR.811 A 142
14 COVACIANGELA SOCODOR;NR.791 357
15 COY ACI CRISTINA AMALIA SOCODOR;NR.810 710
16 COYACI FLOAREA SOCODOR;NR.581 142
17 COVACIGHEORGHE SOCODOR;NR.806 255
18 COY ACI LUMINIT A SOCODOR;NR.806 142
19 COY ACI MARIA SOCODOR;NR.271 255
20 COY ACI VIORICA SOCODOR;NR. 780 357
21 COVACIZENA SOCODOR;NR.870 142
22 CIMPAN ELENA-MARIA SOCODOR; NR.900 255
23 DEAC COSMINA SOCODOR;NR.833 357
24 FIERARU GEORGETA SOCODOR;NR.858 357
25 FLOREA MARIA SOCODOR;NR.138 142
26 GOMAN VASILE SOCODOR;NR.568 142
27 GORDAN ANA- VIORICA SOCODOR;NR.854 255
28 IOANOVICI lANCU SOCODOR;NR.773 357
29 IVANOVICI AVRAM SOCODOR;NR.208 255
30 IVANOVICI VERONICA SOCODOR;NR.581 142
31 KISS GHEORGHE SOCODOR;NR.369 142
32 MARUTADANA SOCODOR;NR.I06 357
33 NADABAN PETRU-LIVIU SOCODOR;NR.471 142
34 PETROVICI FLO RICA SOCODOR;NR.I03 255
35 PETROVICI RODICA SOCODOR;NR.I03 442
36 PUICA VIORICA SOCODOR;NR.845 142
37 POP IOANA SOCODOR;NR.78 142
38 RAT DOREL SORIN SOCODOR;NR.807 142
39 SABAU MARIA SOCODOR;NR.756 142
40 SABAU VIOREL SOCODOR;NR.756 527
41 STANCA MIRABELA SOCODOR;NR.808 255
42 STANCAZENA SOCODOR;NR.808 255
43 WIRSCHING CORNELIA / r>. SOCODOR;NR.132 527
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PRIMARIA SOCODOR
JUDETUL ARAD

TABEL
Persoanele apte de munca , beneficiare de Legea nr. 416/2001, care trebuie sa

presteze orele de munca stabilite prin lege:

NR. NUMELE ADRESA NR. NR.
CRT. ~I PRENUMELE DE ORE DEZILE

DEPRESTAT /LUNA
1 BULBOACA VICTOR lOAN SOCODOR;NR. 786 16 2
2 COVACIGHEORGHE SOCODOR;NR.806 24 3
3 GOMAN VASILE SOCODOR;NR.568 16 2
4 GRAURERADU SOCODOR;NR.I03 40 5
5 RADU IOAN- SORIN SOCODOR,NR.869 48 6
6 RAT DOREL- SORIN SOCODOR;NR.807 16 2
7 NADABAN PETRU-LIVID SOCODOR;NR.471 16 2
8 PETROVIC I CALIN SOCODOR;NR.810 56 7

\ 9 SABAU VIOREL SOCODOR;NR.756 48 6
10 IOANOVICI IANCU SOCODOR;NR.773 32 4
11 IVANOVICI AVRAM SOCODOR;NR.208 24 3
12 BOJAN DANIEL TEODOR SOCODOR;NR.32B 48 6
13 COYACI FLORIN SOCODOR;NR.782 48 6
14 STANCA PETRU SOCODOR;NR.808 24 3
15 BABAFLORIN SOCODOR;NR.758 40 5
16 KISS GHEORGHE SOCODOR;NR.369 16 2
17 CALAU FLORENTINA SOCODOR;NR.I02B 40 5
18 CIMP AN ELENA MARIA SOCODOR;NR.900 24 3
19 COVACIANGELA SOCODOR;NR. 791 32 4
20 COYACI VIORICA SOCODOR;NR.780 32 4
21 COLOMP AR FLORICA SOCODOR;NR.639 16 2

VALENTINA
22 COLOMP AR MARIA SOCODOR;NR.639 16 2
23 BABA FLOARE OTILIA SOCODOR;NR.1l5 24 3

, 24 COYACI LUMINIT A SOCODOR;NR.806 16 2
25 WIRSCHING CORNELIA SOCODOR;NR.132 48 6
26 PUICA VIORICA SOCODOR;NR.845 24 3
27 GORDAN ANA VIORICA SOCODOR;NR.854 24 3
28 SABAUMARIA SOCODOR,NR.756 16 2
29 MARUTADANA SOCODOR;NR.I06 32 4
30 STANCA MIRABELA SOCODOR;NR.808 24 3
31 CACIULA MARIANA GABRIELA SOCODOR;NR.I04 40 5
32 COYACI MARIA SOCODOR;NR.271 24 3
33 FIERARU GEORGETA SOCODOR;NR.858 32 4
34 CIRPACI MARIANA ~OCODOR;NR.794 24 3
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CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330,' comuna Socodor, IIr.I, Cod Postal: 31 7305, ju detu I Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358112,' e-mail: socodOl@JImail.com,primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Comisia pentru programe de dezvoltare economlco-soclala, buget-finante,

administrarea domeniului public §i privat al comunei , agricultura, gospodarie

comunala, protectia mediului, servicii §i comert

RAPORT

Membrii comisiei lntruniti In sedinta din data de 29.12.2020,
Luand In discutie spre avizare Proiectul de homrare privind aprobarea planului
de actiunl §i lucrarl de interes local pentru anul 2021 execulate de persoanele
beneficiare de ajutor minim garantat.

In urma discutiilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate In procesul
verbal al sedintei, In unanimitate

AVIZEAZ'A FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de primarul Comunei Socodor privind aprobarea
planului de actiunl §i lucrarl de interes local pentru anul 2021 execulate de
persoanele beneficiare de ajutor minim garantat.



CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.l, Cod Postal: 317305,judelul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358 112; e-mail: socodOl@gmail.com,primaria®Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectia socials, activitatl

sportive ~ide agrement

RAPORT

Membrii comisiei intruniti in sedinta din data de 29.12.2020,
Luand in discutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea planului de
actiunl ,i tucrarl de interes local pentru anul 2021 executate de persoanele
beneficiare de ajutor minim garantat,

- In urma discutiilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate in procesul
verbal al sedintei in unanimitate

AVIZEAZA FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Jura loan Dimitrie, privind aprobarea

planului de actiunl ,i tucrar] de interes local pentru anul 2021 executate de

persoanele beneficiare de ajutor minim garantat.

CRISAN RAMONA
> Jr~.t._.

~-.

SECRETARPRESEDINTELE C
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CONSILIUL LOCAL SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, IIr.1, Cod Postal: 317305,jude/ul Arad, Tel.: +4 0257358100;

Fax. +40257358112; e-mail: socodO/@gmail.com,primaria@Socodor.ro; Web: www.socodor.ro

Comisia pentru admlnlstratle publica locala, juridica, apararea ordinii ,i linlstii

publice, a drepturilor cetatenilor

RAPORT

Membrii comisiei Intruniti in sedinta din data de 29.12.2020,
tuand in disoutie spre avizare Proiectul de hotarare privind aprobarea planului
de actluni ,i lucrarl de interes local pentru anul 2021 executate de persoanele
beneficiare de ajutor minim garantat,

in urma discutlilor purtate, a parerilor exprimate, mentionate in procesul
verbal al sedintei, in unanimitate

AVIZEAZ'A FAVORABIL

Proiectul de hotarare, initiat de primarul Comunei Socodor privind aprobarea
planului de actlunl ,i lucrarl de interes local pentru anul 2021 executate de
persoanele beneficiare de ajutor minim garantat.

SECRETAR

AoAsAN STELIAN TRAIAN
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR

PROCES VERBAL

lncheiat astazl 04.01.2021 cu ocazia numerotarii ~i sigilarii dosarului de

la sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Socodor.

Acest dosar a fost numerotat ~i sigilat in prezenta presedintelui de

sedinta ~i a secretarului conform prevederilor legale.

Actele cuprinse in dosar au fost numerotate de la nr.1 la nr.128.

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER

CONTRASEMNEAZA

3
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