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 Număr de înregistrare: 3523 din 27 noiembrie 2020 

   

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 27 noiembrie 2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.146 din data 

de 23 noiembrie 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, Moț 

Dănuț,  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 Ilieși Brigitta Claudia, 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 general prezintă consilierilor locali Procesul-verbal al şedinţei ordinare din 

data de 25 septembrie 2020 şi solicită consilierilor să prezinte, în vederea consemnării, 

eventualele discuţii pe marginea lui. 

Secretarul general al UAT întreabă membrii consiliului dacă, în urma studierii 

Procesului-verbal de la ședința ordinară din 25.09.2020, sunt discuţii pe marginea acestuia. 

Nefiind discuții cu referire la  conținutul procesului-verbal de la şedinţa ordinară din 25 

septembrie 2020, 

Se adoptă astfel: 

HOTĂRÂREA nr.89 privind aprobarea Procesului-verbal de la şedinţa ordinară din 25 

septembrie 2020, în unanimitate de voturi (11 consilieri prezenți la ședință din totalul 

de 11 consilieri). 

Secretarul general prezintă consilierilor locali Procesul-verbal de la ședința de 

constituire a Consiliului Local Socodor din data de 30 octombrie 2020 şi solicită consilierilor 

să prezinte observații în vederea consemnării eventualelor discuţii pe marginea lui. 

Secretarul general al UAT întreabă membrii consiliului dacă în urma studierii 

Procesului-verbal de la ședința de constituire sunt discuţii pe marginea acestuia. 

Nefiind discuții cu referire la  conținutul Procesului-verbal de la şedinţa de constituire 

din 30 octombrie 2020, 

Se adoptă astfel: 

HOTĂRÂREA nr.90 privind aprobarea conţinutului Procesului-verbal al şedinţei de    
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constituire a Consiliului Local al Comunei Socodor, județul Arad, în unanimitate de 

voturi (11 consilieri prezenți la ședință din totalul de 11 consilieri). 

Secretarul general prezintă consilierilor locali Procesul-verbal al şedinţei extraordinare 

din data de 09 noiembrie 2020 şi solicită consilierilor să prezinte, în vederea consemnării, 

eventualele discuţii pe marginea lui. 

Secretarul general al UAT întreabă membrii consiliului dacă în urma studierii 

Procesului-verbal de la ședința extraordinară din 09.11.2020 sunt discuţii pe marginea 

acestuia. 

Nefiind discuții cu referire la  conținutul Procesului-verbal de la şedinţa extraordinară 

din 09 noiembrie 2020, 

Se adoptă astfel: 

HOTĂRÂREA nr.91 privind aprobarea Procesului-verbal de la şedinţa extraordinară 

din 09 noiembrie 2020, în unanimitate de voturi (11 consilieri prezenți la ședință din 

totalul de 11 consilieri). 

 În continuare  preşedintele de şedinţă, doamna Crișan Ramona, prezintă consilierilor 
 

ORDINEA DE ZI 

după cum urmează: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului Procesului-verbal al ședinței 

ordinare din data de 30 septembrie 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului Procesului-verbal al ședinței 

privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Socodor din data de 30 octombrie 2020; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului Procesului-verbal al ședinței 

extraordinare din data 09 noiembrie 2020; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna noiembrie 

2020; 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor de ajutor 

social și a burselor de merit ce pot fi acordate de Școala Gimnazială „Iustin Marșieu” în anul 

școlar 2020-2021; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Învățământ on-line la Școala 

Gimnazială „Iustin Marșieu” Socodor, județul Arad”; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

proiectul „Îmbunătățire structură rutieră a DA7, comuna Socodor, județul Arad”, faza DALI. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobare taxei de salubritate pentru colectarea, 

transportul și depozitarea deșeurilor, inclusiv colectarea selectivă,  începând cu data de 

01.01.2021; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2020; 

           10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul 

local pentru unitățile de cult pentru anul 2020; 

11. Diverse. 

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

completarea  ordinii de zi. 

Intervine domnul primar Jura Ioan Dimitrie și propune suplimentarea ordinii de zi a 

ședinței ordinare cu încă trei puncte, după cum urmează: 

1.Punctul 1 suplimentar:Proiect de hotărâre privind completarea componenței 

nominale a Comisiei nr.3 din cadrul Consiliului Local Socodor, Comisia pentru administrație 

publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;  
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2.Punctul 2 suplimentar:Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului în 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor din partea Consiliului 

Local Socodor; 

3.Punctul 3 suplimentar:Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor distincte 

pentru fracțiile de deșeuri biodegradabile și reciclabile la intrarea în Staţia de transfer din 

Chişineu-Criş;  

Doamna 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.92 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 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna noiembrie 2020, 

ținând cont că punctul 1 înscris pe ordinea de zi a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.89, 

punctul 2 înscris pe ordinea de zi a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.90 și punctul 3 

înscris pe ordinea de zi a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.91. 

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

înregistrat cu nr.3385/18.11.2020, 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 diminuează la 

venituri și cheltuieli cu suma de 8.357 mii lei, sumă provenită, în principal, din reducerea 

cheltuielilor de la secțiunea de dezvoltare, respectiv de la obiectivul „Construire școală cu 

clasele I-VIII, comuna Socodor, județul Arad” și de la obiectivul „Reabilitate și extindere 

sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare în comuna Socodor, județul Arad”. 

Sumele cu care se va diminua bugetul local vor fi prevăzute în bugetul anului 2021.Sunt 

prezentate detaliat toate modificările, respectiv diminuările și alocările suplimentare pe unele 

linii bugetare, în cadrul unui capitol bugetar precum și între capitole bugetare. 

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. 

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 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: 
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HOTĂRÂREA nr. 93 privind aprobarea bugetului local rectificat în luna noiembrie  

2020 al Comunei Socodor. 

Punctul 5 

           Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor de ajutor 

social și a burselor de merit ce pot fi acordate de Școala Gimnazială „Iustin Marșieu” în anul 

școlar 2020-2021. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3445 din 23.11.2020  întocmit de către 

doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Financiar-

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

Se prezintă adresa nr.3425/23.11.2020  a Școlii Gimnaziale „Iustin Marșieu” Socodor 

prin care se solicită aprobarea cuantumului minim al burselor sociale și de merit precum și 

numărul de beneficiari. Cuantumul lunar pentru bursa socială sau de merit este de 50 lei/ 

lună, iar numărul de burse sociale este propus pentru 40 de beneficiari și a burselor de 

merit pentru 27 de beneficiari. 

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. 

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

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 94 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor de ajutor 

social și a burselor de merit ce pot fi acordate de Școala Gimnazială „Iustin Marșieu” 

în anul școlar 2020-2021. 

Punctul 6 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Învățământ on-line la Școala 

Gimnazială „Iustin Marșieu” Socodor, județul Arad”. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3448  din 23.11.2020  întocmit de către 

doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Financiar-

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

și de către domnul Crișan Gheorghe, secretar general al comunei Socodor. 

Domnul Crișan Gheorghe prezintă situația cu privire la dotarea de care dispune 

Școala Socodor pentru desfășurarea învățământului în sistem on-line. Sunt prezentate 

dotările necesare pentru următoarea perioadă, precum și posibilitățile de achiziție a acestora 

prin scrierea unei cereri de finanțare nerambursabilă, în cadrul apelului de proiecte finanțat 

prin Programului Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - 

Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-

sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 
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2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-

educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, Apelul 2. Se 

propune achiziția unui număr de 19 laptopuri, 2 camera web, 9 table interactive, 19 

tablete grafice și 17 tablete distribuire la elevi care vor avea abonament la internet pentru 

minim 24 luni. Valoarea totală a proiectului „Învățământ on-line la Școala Gimnazială „Iustin 

Marșieu” Socodor, județul Arad”, este de 200.898 lei, cu T.V.A. inclus, din care cheltuieli cu 

dotările din proiect în sumă de 198.568 lei cu TVA inclus și cheltuieli de informare şi 

publicitate în sumă de 2.330 lei cu TVA inclus. Contribuţia proprie în proiect a Comunei 

Socodor este în valoare de 4.017,96 lei cu T.V.A. inclus, reprezentând contribuţia de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 200.898 lei, inclusiv TVA. Echipa de 

implementare a proiectului va fi stabilită prin dispoziție de către primarul comunei Socodor. 

 stabilirea numărului și a cuantumului burselor de ajutor social și a burselor de merit ce pot fi 

acordate de Școala Gimnazială „Iustin Marșieu” în anul școlar 2020-2021. 

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. 

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

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 95 privind aprobarea proiectului „Învățământ on-line la Școala 

Gimnazială „Iustin Marșieu” Socodor, județul Arad”. 

Punctul 7 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 

„Îmbunătățire structură rutieră a DA7, comuna Socodor, județul Arad”, faza DALI. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3541 din 23.11.2020  întocmit de către 

doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Financiar-

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

și de către domnul Heinzl Carol Marcel, referent în cadrul Compartimentului Urbanism . 

Sunt prezentați  indicatorii propuși a se realiza în cadrul proiectul „Îmbunătățire  

structură rutieră a DA7, comuna Socodor, județul Arad”. Lungimea DA7, denumit 

popular „Drumul ciobanilor” este de 1.846 m, lățimea carosabilului este de 4m,  lățime 

platformă de 5m, acostamente 2*0,50 m și 6 stații de încrucișare. Structura rutieră este de 

4,0 cm beton asfaltic B.A.16, de 6,0 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4 și reprofilare cu 

adaos de piatră spartă. Devizul general al investiției este de 853.168 lei la care se adaugă 

TVA în sumă de 159.928 lei. Suma eligibilă în cadrul contractului de finanțare este de 

493.840,28 lei la care se adaugă TVA în sumă de 93.329,20 lei, iar contribuția de la bugetul 

local este de 359.327,72 lei la care adaugă TVA în sumă de 66.598,80 lei. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 



6 

 

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. 

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

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 96 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

proiectul „Îmbunătățire structură rutieră a DA7, comuna Socodor, județul Arad”. 

Punctul 8 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate pentru colectarea, 

transportul și depozitarea deșeurilor, inclusiv colectarea selectivă,  începând cu data de 

01.01.2021. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3543 din 23.11.2020  întocmit de către 

Pășcuțiu Gheorghe Florin, inspector în cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite și 

taxe și doamna Tîlmaciu Nela – Daniela, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului 

financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Socodor. 

Se prezintă un raport detaliat cu cantitatea de gunoi menajer colectată în cursul anului 

2020.Ca referință, în luna octombrie 2020, a fost colectată și depozitată cantitatea de 36,80 

tone de la persoanele fizice. Suma de plată 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 totală plătită în luna octombrie 2020/36800 kg gunoi colectat de la 

persoanele fizice în luna octombrie 2020). Începând cu luna ianuarie 2021, tariful pentru 1kg 

de gunoi menajer, inclusiv taxa de 80 lei/tonă pentru economia circulară este de 0,627 lei/kg. 

Având în vedere aplicarea principului „Plătești cât arunci”, începând cu luna ianuarie 2020, 

se propune obligativitatea colectării selective pe 6 fracții, după cum urmează:deșeuri 

municipale, hârtie/carton, plastic, sticlă, metal, compost compact.  

Modul de colectare va fi următorul: 

• gunoiul menajer se va colecta în saci de culoare neagră, personalizați cu „Primăria  

comunei Socodor - sac pentru colectarea gunoiului menajer”, saci puși în vânzare la sediul 

primăriei Socodor și la operatorii economici interesați de la nivelul comunei Socodor, la prețul 

de 20 lei/sac ( se estimează cantitatea de maxim 30 kg gunoi menajer care ar putea fi 

colectat în sac, cu suma de 18,81 lei cv gunoiului menajer și se estimează prețul de 1,19 lei 

pentru achiziționarea unui sac personalizat).  

În vederea stimulării colectării selective a deșeurilor, pe fracții, se propune ca pentru  

celelalte fracții, colectarea să fie gratuită, fiind încasată de la populație doar contravaloarea  

sacului personalizat, pentru fiecare fracție de deșeuri în parte. 

Prin aplicarea principului „Plătești cât arunci”, estimăm reducerea gunoiului menajer care 

urmează să fie depozitat, cu aproximativ 50 %. 

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  
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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. 

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

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 97 privind aprobarea taxei de salubritate pentru colectarea, 

transportul și depozitarea deșeurilor, inclusiv colectarea selectivă,  începând cu data 
de 01.01.2021. 
Punctul 9 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2020. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3457 din 23.11.2020  întocmit de către 

doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului financiar-

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

raportul nr.3457/a/23.11.2020 privind execuția bugetului creditelor interne la 30.09.2020, 

raportul nr.3457/b/23.11.2020 privind execuția bugetului veniturilor proprii și subvenții  la 

30.09.2020 a Serviciului Apă - Canal și raportul nr.3457/c/23.11.2020 privind execuția la data 

de 30.09.2020 a Club Sportiv Socodor. 

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

plățile efectuate în perioada 01.01.2020 - 30.09.2020, pe secțiuni de funcționare, respectiv 

secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform execuției întocmite de către 

Trezoreria Chișineu-Criș. Se prezintă veniturile încasate și plățile efectuate în perioada 

01.01.2020-30.09.2020  aferente  bugetului creditelor interne, execuția pentru trimestrul III 

anul 2020  a Serviciului Apă - Canal Socodor și execuția pentru trimestrul III anul 2020 a 

Club Sportiv Socodor. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 

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. 

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

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 98 privind aprobarea execuției bugetare la 30 septembrie 2020. 

Punctul 10 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul local  

pentru unitățile de cult pentru anul 2020. 
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Se dă cuvântul domnului  primar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate 

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3465 din 23.11.2020  întocmit de către 

doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului financiar-

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

Sunt prezentate cererile formulate de către domnul Nedelea Ionel reprezentant al Bisericii 

Penticostale Socodor și a domnului Boțoc Viorel reprezentant al Bisericii Ortodoxe Socodor, 

prin care solicită sprijin financiar pentru efectuarea de investiții/lucrări la lăcașurile de cult. Se 

propune acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Socodor pentru 

Biserica Penticostală din Comuna Socodor în sumă de 50.000 lei, sumă care va fi utilizată în 

totalitate pentru construirea unui nou lăcaș de cult și suma de 12.000 lei pentru Biserica 

Ortodoxă Socodor pentru reabilitare instalației electrice la Biserica Ortodoxă Socodor. 

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. 

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

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 99 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul 

local al Comunei Socodor pentru unele unităţi de cult din Comuna Socodor pe anul 
2020. 
Punctul 1 suplimentar  

           Proiect de hotărâre privind completarea componenței nominale a Comisiei nr.3 din 

cadrul Consiliului Local Socodor, Comisia pentru administrație publică locală, juridică, 

apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3483 din 25.11.2020  întocmit de către 

secretarul comunei Socodor, domnul Crișan Gheorghe privind organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local Socodor. 

Se prezintă de către domnul consilier Unc Dimitrie adresa grupului de consilieri PNL, 

înregistrată cu nr.3477/25.11.2020, prin care se propune completarea componenței comisie 

nr.3 din cadrul Consiliului Local Socodor, respectiv comisia pentru administrație publică 

locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor cu încă doi membri, 

respectiv domnul consilier Igna Ioan și domnul consilier Unc Dimitrie. 

Sunt prezentate de către domnul Unc Dimitrie și conducerile celor trei comisii:comisia 

1- președinte domnul Unc Dimitrie și secretar domnul Hanza Remus Ovidiu, comisia 2- 

președinte doamna Crișan Ramona și secretar domnul Mureșan Adrian Marius și comisia 3- 

președinte domnul Mureșan Adrian Marius și secretar domnul Nădăban Stelian Traian. 

 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  
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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. 

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

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 100 privind completarea componenței nominale a Comisiei nr.3 din 

cadrul Consiliului Local Socodor, Comisia pentru administrație publică locală, juridică, 

apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor. 

Punctul 2 suplimentar  

           Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului în Consiliul de Administrație 

al Școlii Gimnaziale „Iustin Marșieu” Socodor din partea Consiliului Local Socodor. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3501 din 26.11.2020 întocmit de Crișan 

Gheorghe secretar general UAT. Se prezintă de către domnul primar adresa nr.782/ 

26.11.2020  a domnului Brîndușe Flavius Andrei, directorul Școlii Gimnaziale „Iustin Marșieu” 

Socodor, prin care se solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Socodor  în 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Iustin Marșieu” Socodor. Se precizează că 

până la acest moment domnul consilier Unc Dimitrie a fost reprezentantul Consiliului Local 

Socodor în consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor. 

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. 

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

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 101 privind desemnarea reprezentantului în Consiliul de 

Administrație al Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor din partea Consiliului 

Local Socodor. 

Punctul 3 suplimentar  

           Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor distincte pentru fracțiile de deșeuri 

biodegradabile și reciclabile la intrarea în Staţia de transfer din Chişineu-Criş. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3489 din 25.11.2020 întocmit de Crișan 

Gheorghe secretar general UAT. Se prezintă de către domnul primar adresa nr.3176/ 

27.10.2020 emisă de ADISIGD , precum și noile tarife propuse pentru deșeuri 
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biodegradabile, deșeuri reciclabile hârtie/carton, deșeuri reciclabile plastic/metal și deșeuri 

reciclabile sticlă. Tariful de operare a Staţiei de transfer din Chișineu-Criş rămâne 

nemodificat, în valoare de 304,83 lei/tonă fără TVA, inclusiv contribuția la economia circulară 

în sumă de 80 lei/tonă. 

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. 

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

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 102 privind aprobarea tarifelor distincte pentru fracțiile de deșeuri 

biodegradabile și reciclabile la intrarea în Staţia de transfer din Chişineu-Criş. 

Diverse. 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

Domnul primar intervine și prezintă consilierilor locali cererile formulate de către SC 

Havitas SRL prin care solicită achiziționarea unei suprafețe de 10.000 mp teren amplasat în 

zona industrială pentru construirea unei hale pentru extinderea activității de logistică și 

cererea domnului Toma Silviu-Octavian pentru achiziționarea unei suprafețe de 10.000 mp 

amplasat în zona industrială pentru construirea unei hale industriale. Urmează 

dezmembrarea terenului în suprafețe de până la 10.000 mp și întocmirea unui raport de 

evaluare din care să rezulte prețul de pornire la licitație de vânzare a suprafețelor respective. 

Domnul secretar informează membri consiliului local despre intenția de a achiziționa 

un teren în suprafață de 5.000 mp, limitrof cu terenul aflat în proprietatea Comunei Socodor 

aflat lângă Baza de recepție Socodor. Odată cu achiziție terenului respectiv ar fi deschis 

accesul către strada nr.47, cu un front stradal de peste 100 ml. Pe acest amplasament am 

dori realizarea mai multor obiective de investiții, respectiv construirea de locuințe pentru 

tineri, sala de sport și bazin de înot. 

Nemaifiind alte probleme, preşedintele de ședință, doamna Crișan Ramona declară 

închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local Socodor și le mulțumește tuturor pentru 

participarea la ședință. 

 

            PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                       CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL  

                 CRIȘAN RAMONA                                              CRIŞAN GHEORGHE  


