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 Număr de înregistrare: 2856 din 25 septembrie 2020 

   

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 25 septembrie 2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.101 din data 

de 18 septembrie 2020. 

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

ședință a Consiliului Local Socodor. 

  Din totalul de 11 consilieri în funcţie,  sunt prezenţi şi participă la  şedință  11 

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

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

Săcară Doru Ioan,  Mureşan Adrian Marius și Nădăban Stelian Traian.  

          Nu sunt absenți. 

 Prezenţa consilierilor în număr de 11, asigură cvorumul necesar desfăşurării ședinţei 

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

Codul administrativ. 

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

Gheorghe. 

Invitați la ședință sunt doamna Tîlmaciu Nela Daniela, doamna Pantea Nicoleta și 

domnul Boțoc Cătălin Adrian, angajați ai Primăriei Socodor.                            

  Din comună nu participă cetățeni. 

D-nul secretar, constatând prezența majorității consilierilor la şedință, după apelul 

nominal, declară şedinţa de consiliu local statutară.  

Secretarul prezintă consilierilor locali procesul verbal al şedinţei ordinare anterioare 

din data de 31 august 2020 şi solicită consilierilor să prezinte, în vederea consemnării, 

eventualele discuţii pe marginea lui. 

Secretarul UAT întreabă membrii consiliului dacă în urma studierii procesului verbal 

de la ședința anterioară sunt discuţii pe marginea acestuia. 

Nefiind discuții cu referire la  conținutul procesului-verbal de la şedinţa anterioară, 

Se adoptă astfel: 

HOTĂRÂREA nr.81 privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară 

anterioară, în unanimitate de voturi (11 consilieri prezenți la ședință din totalul de 11 

consilieri). 

 În continuare  preşedintele de şedinţă, domnul Teorean Ioan Cornel, prezintă 

consilierilor 
 

ORDINEA DE ZI 

după cum urmează: 

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

ordinare din data de 31.08.2020; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna septembrie 

2020; 
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3.Proiect de hotărâre privind Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de 

colectare separată și transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice și electronice, 

baterii și acumulatori, din judeţul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — LOT 1 - ZONA 

2; LOT 2- ZONA 5, avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a 

Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare în județul Arad, LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5; 

4.Diverse. 

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

completarea  ordinii de zi. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

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

           Nu sunt  obiecţii  şi se aprobă în unanimitate , cu 11 voturi ”pentru”, toți cei 11 

consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în funcție, 

HOTĂRÂREA nr.82 privind aprobarea ordinii de zi. 

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

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

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

Consilierii, iau cunoștință de acest aspect în vederea respectării cvorumului 

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

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

Punctul 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna septembrie 

2020, ținând cont că punctul 1 înscris pe ordinea de zi a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii 

nr.81. 

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

înregistrat cu nr.2823/18.09.2020, întocmit de către doamna Tîlmaciu Nela Daniela, 

inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor. Bugetul local se majorează 

cu suma de 303 mii lei, sumă provenită din alocarea de la bugetul de stat conform 

prevederilor HGR 758/2020, cuprinsă în lista Anexa, județul Arad, poziția 56,  prin care se 

alocă Comunei Socodor suma de 300 mii lei, sumă din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale provenite din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru anul 2020 și 

din veniturile proprii. 

La partea de cheltuieli, au fost operate mai multe suplimentări/ reduceri de cheltuieli 

în cadrul capitolelor bugetare, respectiv au fost majorate cheltuielile  de bunuri și servicii la 

cap.5402 „Servicii publice” cu 103 mii lei, au fost majorate cheltuielile  de investiții, la 

cap.6502 „Învățământ” cu 55 mii lei, s-au majorat cheltuielile cu bunurile și serviciile, la 

cap.6702 „Cultură, recreere și religie” s-au majorat cheltuielile cu 5 mii lei la bunuri și servicii, 

la cap.7002 „Servicii de dezvoltare publică” s-au majorat cheltuielile cu bunurile și serviciile 

cu suma de 45 mii lei, s-au majorat cheltuielile cu bunurile și serviciile la cap.7402 „Mediu și 

ape” cu suma de 30 mii lei și la cap.8402 „Transporturi și comunicații cu 64 mii lei”.Se 

prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest sens de către domnul primar Jura Ioan 

Dimitrie, în calitate de inițiator. 

Se prezintă raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizează favorabil proiectul de  

hotărâre de către domnul Unc Dimitrie, președintele comisiei, raportul comisiei de  

specialitate nr.2, care avizează favorabil proiectul de hotărâre de către doamna Crișan 

Ramona, președintele comisiei  și raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizează 
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favorabil proiectul de hotărâre de către domnul Mureșan Adrian Marius, președintele 

comisiei. 

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

solicitate clarificări  pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte clarificări și nici alte propuneri. 

Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

Preşedintele de  şedinţă supune la vot acesta propunere care se aprobă cu 11 voturi 

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

fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 83 privind aprobarea bugetului local rectificat în luna septembrie 

2020 al Comunei Socodor. 

Punctul 3 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii activității 

de colectare separată și transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice și electronice, 

baterii și acumulatori, din judeţul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — LOT 1 - ZONA 

2; LOT 2- ZONA 5, avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a 

Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare în județul Arad, LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.2826 din 18.09.2020  întocmit de către 

secretarul comunei Socodor, domnul Crișan Gheorghe și de către doamna Stuparu Ana 

Andreea, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului achiziții publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor. 

Se prezintă adresa nr. 2951/18.09.2020 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem 

Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, precum și Strategiei de contractare, a 

Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor 

activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- 

ZONA 5. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

Se prezintă raportul comisiei de specialitate nr.1, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre de către domnul Unc Dimitrie, președintele comisiei, raportul comisiei de 

specialitate nr.2, care avizează favorabil proiectul de hotărâre de către doamna Crișan 

Ramona, președintele comisiei  și raportul comisiei de specialitate nr.3, care avizează 

favorabil proiectul de hotărâre de către domnul Mureșan Adrian Marius, președintele 

comisiei. 

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

solicitate clarificări  pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte clarificări și nici  alte propuneri. 

          Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

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

11 voturi ”pentru”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri 

în funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 84 privind Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de 

colectare separată și transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice 

și electronice, baterii și acumulatori, din judeţul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD 
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Arad — LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5, avizarea Strategiei de contractare, a 

Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii 

unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, LOT 1 - ZONA 

2; LOT 2- ZONA 5. 

Diverse. 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

Domnul primar intervine și mulțumește membrilor consiliului local pentru activitatea 

desfășurată în calitatea de consilieri locali în mandatul 2016-2020 și urează succes la 

alegerile care vor avea loc la data 27.09.2020. 

Domnul Crișan Gheorghe, secretarul general, mulțumește în numele personalului 

angajat al primăriei, pentru activitatea desfășurată în folosul comunității, domnului Jura Ioan 

Dimitrie – primarul comunei Socodor, domnului Teorean Ioan Cornel –viceprimarul comunei 

Socodor și membrilor consiliului local, urându-le succes la alegerile locale care vor avea loc, 

duminică, 27.09.2020. 

Nemaifiind alte probleme, preşedintele de ședință, domnul Teorean Ioan Cornel 

declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local Socodor și le mulțumește 

tuturor pentru participarea la ședință. 

 

            PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                       CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL  

             TEOREAN IOAN CORNEL                                      CRIŞAN GHEORGHE  


