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 Număr de înregistrare: 3309 din 09 noiembrie 2020 

   

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 09 noiembrie 2020 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.133 din 

data de 05 noiembrie 2020. 

Şedinţa începe la ora  fixată în convocator -  ora 1400
 și se desfășoară în sala de 

ședință a Consiliului Local Socodor. 

  Din totalul de 10 consilieri în funcţie,  sunt prezenţi şi participă la  şedință  10 

consilieri, după cum urmează: Crişan Ramona, Igna Ioan, Hanza Remus Ovidiu, Unc 

Dimitrie, Palcu Raul, Teorean Ioan Cornel, Teorean Claudiu Dan, Ţapoş Dimitrie Ioan, 

Mureşan Adrian Marius și Nădăban Stelian Traian.  

Prezent la ședință este și domnul consilier Moț Dănuț, validat de către Judecătoria 

Chișineu Criș și care urmează să depună jurământul conform art.117 și ale art.119 alin.(6) 

din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

          Nu sunt absenți de la lucrările ședinței extraordinare. 

 Prezenţa consilierilor în număr de 10, asigură cvorumul necesar desfăşurării 

ședinţei şi decizia de a adopta  hotărâri valide conform prevederilor art.137 din OUG 

57/2019 privind Codul administrativ. 

La ședinţă participă de drept domnul primar Jura Ioan Dimitrie și secretar Crişan 

Gheorghe. 

Invitați la ședință sunt domnul Pășcuțiu Gheorghe Florin și domnul Cristea 

Alexandru Valentin, angajați ai Primăriei Socodor. 

 Ședința este asistată de Președintele Consiliului Județean Arad, domnul Iustin 

Cionca și de domnul Sergiu Bîlcea, fost Vicepreședinte al Consiliului Județean Arad.                 

D-nul secretar constată prezența majorității consilierilor la ședință, după apelul 

nominal și declară şedinţa de consiliu local statutară. 

Secretarul general în roagă pe domnul Unc Dimitrie, cel mai în vârstă consilier local 

și pe cei mai tineri doi consilieri, respectiv pe domnul Teorean Claudiu Dan și pe domnul 

Palcu Raul să se așeze la prezidiu, pentru a conduce ședința până la alegerea noului 

președinte de ședință pentru următoarele 3 luni.  

În continuare preşedintele  de şedinţă, domnul  Unc Dimitrie, decanul de vârstă al 

consilierilor, prezintă consilierilor   

ORDINEA DE ZI 

după cum urmează: 

         1.Depunerea jurământului de către domnul Moț Dănuț, consilier local supleant, 

validat;  

          2.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 

luni; 

         3.Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

local al comunei Socodor; 

         4.Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Socodor. 

Domnul preşedinte consultă plenul și întreabă dacă mai sunt şi alte propuneri  

pentru completarea  ordinii de zi. 
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Nu mai sunt alte propuneri. 

           Nemaifiind alte propuneri vă supun spre aprobare ordinea de zi a şedinţei ordinare. 

           Nu sunt  obiecţii  şi se aprobă în unanimitate , cu 10 voturi ”pentru”, toți cei 10 

consilieri prezenți la ședință, din totalul de 10 consilieri în funcție, 

HOTĂRÂREA nr.85 privind aprobarea ordinii de zi. 

D-nul secretar general, înainte de a se trece la discutarea punctelor de pe 

ordinea de zi prezintă consilierilor cvorumul necesar votării fiecărei hotărâri, în 

parte, conform art.139 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.  

Consilierii, iau cunoștință de acest aspect în vederea respectării cvorumului 

stabilit de legislaţia în vigoare și prezentat de către secretarul general. 

  În continuare se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi. 

Punctul 1 

Punctul nr.1 înscris pe ordinea de zi, cu privire la depunerea jurământului de către 

domnul Moț Dănuț, consilier local supleant, validat în data de 03.11.2020 de către 

Judecătoria Chișineu Criș. 

Se dă cuvântul domnului secretar pentru a da citire dispozitivului Încheierii nr.1755/ 

03.11.2020 a Judecătoriei Chișineu Criș pronunțată în dosarul nr.2176/210/ 2020/ a2: 

„Validează mandatul consilierului local supleant la alegerile locale din data de 

27.09.2020 pentru Consiliul Local al comunei Socodor, pentru candidatul MOȚ DĂNUȚ -

Partidul Național Liberal. Cu drept de a formula apel, în termen de 3 zile de la comunicare. 

Cererea de apel se depune la Judecătoria Chișineu Criș. Pronunțată prin punerea soluției 

la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 3 noiembrie 2020.” 

Domnul Unc Dimitrie, președinte decan de vârstă, îl invită pe domnul Moț Dănuț să 

depună jurământul.  

Domnul Moț Dănuț depune jurământul și semnează.  

Odată cu depunerea jurământului de către domnul Moș Dănuț, Consiliul Local 

Socodor are numărul maxim de consilieri, număr stabilit conform prevederilor art.112 din 

OUG 57/2019 și prin Ordin al Prefectului Județului Arad, respectiv 11 consilieri locali. 

Punctul 2 

 Se trece la punctul 2, Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

pentru următoarele 3 luni. 

Se prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest sens de către domnul primar 

Jura Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

În continuare președintele decan de vârstă solicită consilierilor locali să propună 

președintele de ședință pentru următoarele 3 luni. 

Domnul Unc Dimitrie o propune pe doamna Crișan Ramona. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

Preşedintele decan de vârstă supune la vot acesta propunere care se aprobă cu 11 

voturi „pentru”, vot exprimat de către toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din 

totalul de 11 consilieri în funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 86 privind alegerea doamnei Crișan Ramona președinte de 

ședință pentru următoarele 3 luni. 

Punctul 3 

           Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

local al comunei Socodor. 

Se dă cuvântul domnului secretar. Se prezintă de către acesta raportul de  

specialitate înregistrat cu nr.3203/05.11.2020, întocmit de către domnul Crișan Gheorghe,  

secretar general al comunei Socodor. 
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Se aprobă organizarea la nivelul Consiliului local al Comunei Socodor a unui număr 

de 3 comisii de specialitate în domeniile, respectiv comisia nr.1: Comisia pentru  

programe de dezvoltare  economico–socială, buget-finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi 

comerţ, comisia nr.2: Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecţia socială, 

activităţi sportive şi de agrement și comisia nr.3: Comisia pentru  administrație publică 

locală, juridică, apărarea ordinii și liniști publice, a drepturilor cetățenilor.  

Potrivit rezultatelor constatate la alegerile locale care au avut loc la data de 

27.09.2020, din totalul de 11 mandate de consilier, PNL a obținut 9 mandate (81,82%) și 

PSD a obținut 2 mandate (18,18%). Astfel, se propune ca din cele trei comisii să facă 

parte minim un consilier de la fiecare formațiune politică. 

Se propune componența nominală a comisiei nr.1, Comisia pentru  programe de 

dezvoltare  economico–socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, după 

cum urmează: Unc Dimitrie, Palcu Raul, Teorean Claudiu Dan, Moț Dănuț și Hanza 

Remus Ovidiu, comisia nr.2, Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecţia 

socială, activităţi sportive şi de agrement, după cum urmează: Crișan Ramona, Teorean 

Ioan Cornel și Mureșan Adrian Marius și comisia nr.3, Comisia pentru  administrație 

publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniști publice, a drepturilor cetățenilor, după cum 

urmează: Mureșan Adrian Marius, Țapoș Dimitrie Ioan și Nădăban Stelian Traian.  

Atribuţiile, sarcinile şi funcţionarea comisiilor sunt cele stabilite de Consiliul local, 

prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. 

Se prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest sens de către domnul primar 

Jura Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

Doamna preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte observaţii sau dacă mai 

sunt solicitate clarificări  pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte clarificări și nici  alte propuneri. 

          Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

           Preşedintele de  şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre care se aprobă  cu 

11 voturi ”pentru”, vot exprimat de către toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din 

totalul de 11 consilieri în funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 87 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Socodor. 

Punctul 4 

           Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Socodor. 

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

specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3306 din 05.11.2020  întocmit 

de către secretarul comunei Socodor, domnul Crișan Gheorghe. 

Doamna președinte solicită secretarului general să prezinte procedura de alegere a 

viceprimarului. 

Domnul secretar general: conform prevederilor art.152 din OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ și potrivit Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului 

Local al comunei Socodor, județul Arad, cap. II, secțiunea a 2-a – alegerea viceprimarului: 

„Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor 

consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. Exercitarea votului se 

face pe baza de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a  

consiliului local”. 

Doamna Crișan Ramona, președinte de ședință, solicită domnului primar Jura Ioan  
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Dimitrie și consilierilor locali să facă propuneri pentru funcția de viceprimar al comunei 

Socodor. 

Domnul primar Jura Ioan Dimitrie propune pentru funcția de viceprimar pe domnul  

consilier  Teorean Ioan Cornel. 

Președintele de ședință solicită alte propuneri pentru funcția de viceprimar, din 

partea consilierilor locali. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

Secretarul general înmânează buletinele de vot președintelui de ședință, care invită 

consilierii locali, în ordine alfabetică să voteze. 

Președintele de ședință, împreună cu secretarul general numără voturile , 

constatând un număr de 11 voturi „pentru”. 

Președintele de ședință anunță rezultatul votului: în unanimitate, cu 11 voturi 

”pentru”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în funcție, au 

votat alegerea domnului Teorean Ioan Cornel în funcția de viceprimar, fiind astfel 

adoptată, 

HOTĂRÂREA nr.88 privind alegerea domnului Teorean Ioan Cornel în funcția de 

viceprimar al comunei Socodor. 

Doamna preşedinte întreabă consilierii și pe domnul primar, dacă pe lângă punctele 

discutate doresc să prezinte alte probleme legate de comuna Socodor.  

Domnul primar intervine și mulțumește membrilor consiliului local pentru votul în 

urma căruia a fost ales domnul viceprimar Teorean Ioan Cornel.Mulțumește în mod 

deosebit pentru participarea la ședință domnului Președinte al Consiliului Județean Arad, 

Iustin Cionca și domnului Sergiu Bîlcea și îi roagă, dacă doresc, să spună câteva cuvinte. 

Domnul Sergiu Bîlcea, prezintă câteva din proiecte Consiliului Județean Arad, 

proiecte care vor contribui la îmbunătățirea infrastructurii rutiere de pe raza administrativă 

a comunei Socodor, respectiv modernizarea DJ 709B Socodor-Sânmartin, a DJ 792 

Socodor-Nădab, care vor fi modernizare cu finanțare europeană prin Programul Interreg 

VA România-Ungaria,  precum și despre Drumul Expres Arad-Oradea, care va trece și pe 

raza administrativă a comunei Socodor, investiții care vor crea pe lângă o legătură mult 

mai rapidă și sigură între Comuna Socodor și Municipiul Arad și o dezvoltare a zonei prin 

realizarea de investiții de către potențiali investitori. Urează succes tuturor consilierilor 

locali, primarului și viceprimarului în dificila activitate  pe care o vor desfășura în mandatul 

2020-2024. 

Domnul primar îi mulțumește domnului Sergiu Bîlcea pentru faptul că a ales astăzi, 

09 noiembrie 2020, să fie alături de noi și pentru eforturile depuse de domnia sa în calitate 

de vicepreședinte al Consiliului Județean Arad în dezvoltarea Județului Arad. 

Domnul Iustin Cionca, Președintele Consiliului Județean Arad: „Am ținut, în mod 

deosebit, să fiu astăzi alături de dumneavoastră, deoarece aici,  la dumneavoastră în 

localitate, subsemnatul, la alegerile locale desfășurate în data de 27.09.2020 am obținut 

cel mai mare procent. Doresc să vă mulțumesc personal pentru votul primit de la 

dumneavoastră și să vă asigur că, așa cum și în mandatul trecut am sprijinit proiectele 

derulate în comunitatea dumneavoastră , în mandatul actual voi continua să cofinanțez 

proiectele care se vor implementa în comuna Socodor. Doresc să vă urez succes în 

activitatea dumneavoastră și să aveți parte de cât mai multe realizări”.  

Domnul primar mulțumește domnului Președinte Iustin Cionca pentru cuvintele  

frumoase și arată că viitoarele proiecte ale Comunei Socodor vor putea pute fi  

implementate cu sprijinul administrației județene și implicit al domnului Președinte Iustin  

Cionca. 
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Nemaifiind alte luări de cuvânt președintele de ședință, doamna Crișan Ramona, 

mulțumește domnului Iustin Cionca și domnului Sergiu Bîlcea pentru că au ales astăzi să 

fie alături de Comuna Socodor și declară închise lucrările ședinței extraordinare. Urmează 

ca întreaga asistență să participe la realizarea unei poze de grup. 

 

 

            PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                       CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL  

                  CRIȘAN RAMONA                                            CRIŞAN GHEORGHE  


