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 Număr de înregistrare: 3951 din 30 decembrie 2020 

   

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 30 decembrie 2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.162 din data 

de 23 decembrie 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 Cristea Alexandru Valentin, 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 27 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 ordinară din 27.11.2020, sunt discuţii pe marginea acestuia. 

Nefiind discuții cu referire la  conținutul procesului-verbal de la şedinţa ordinară din 27 

noiembrie 2020, 

Se adoptă astfel: 

HOTĂRÂREA nr.103 privind aprobarea Procesului-verbal de la şedinţa ordinară din 

27 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 27 noiembrie 2020; 

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

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

Serviciului Apă - Canal Socodor; 

 

CONSILIUL LOCAL SOCODOR 
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.1, Cod Poștal:  317305, judeţul Arad, Tel.: +4 0257 358 100;  

Fax. +4 0257 358 112;  e-mail: socodor@gmail.com, primaria@socodor.ro; Web: www.socodor.ro 

  

mailto:socodor@gmail.com
mailto:primaria@socodor.ro


2 

 

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

Clubului Sportiv Socodor; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 22 decembrie 2020. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și acțiuni de interes local 

efectuate de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2021. 

7. Diverse. 

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.104 privind aprobarea ordinii de zi. 

Domnul 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 definitiv, rectificat în luna 

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

adoptarea Hotărârii nr.103. 

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

înregistrat cu nr.3811/23.12.2020, 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  pentru validare Dispoziția nr.160 din 15.12.2020 a Primarului comunei 

Socodor privind rectificarea bugetului local la data de 15.12.2020 și Dispoziția nr.161 din 

21.12.2020 a Primarului comunei Socodor privind rectificarea bugetului local la data de 

21.12.2020.  

Bugetul local se diminuează la venituri și cheltuieli cu suma de 2.040 mii lei, sumă 

provenită din reducerea cheltuielilor de la secțiunea de dezvoltare, în special la proiectele cu 

finanțare nerambursabile pentru care sumele de plata se vor reporta în anul 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 solicită 

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

reprezentând lucrări suplimentare în cadrul Contractului de lucrări nr.122/20.12.2019 pentru 

proiectul „Amenajare piste de biciclete în comuna Socodor” din cadrul proiectului „Eco trans 

system – transport transfrontalier ecologic în zona Socodor - Ketegyhaza”. Valoarea 

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

TVA inclusiv, reprezentând o majorare a contractului de lucrări cu 2,65% față de valoarea 

inițială. 

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. 

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: 

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

pentru anul 2020, rectificat în luna decembrie 2020. 

Punctul 3 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020 al Serviciului 

Apă - Canal Socodor. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3814 din 23.12.2020  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 rectificat în luna decembrie/definitiv pentru anul 2020 al Serviciului Apă 

Canal Socodor are venituri totale de 188 mii lei și cheltuieli totale în suma de 188 mii lei, din 

care cheltuieli de personal de 78,00 mii lei și cheltuieli cu bunuri si servicii de 110,00 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 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. 106 privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020, 

rectificat în luna decembrie al Serviciului Apă - Canal Socodor. 

Punctul 4 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2020 al Clubului 

Sportiv Socodor. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3817  din 23.12.2020  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 de venituri și cheltuieli definitiv pentru anul 2020, rectificat în luna 

decembrie anul 2020 al Clubului Sportiv de Drept  Public „Club Sportiv Socodor” este în 

sumă totală de 185.000 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli. 

Se prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest sens de către domnul primar Jura  
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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. 107 privind aprobarea bugetului definitiv de venituri și cheltuieli al 

Clubului sportiv de drept public ”Club Sportiv Socodor”, rectificat în luna decembrie 

anul 2020. 

Punctul 5 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 22 decembrie 2020. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3817 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.3817/a/23.12.2020 privind execuția bugetului creditelor interne la 22.12.2020, 

raportul nr.3817/b/23.12.2020 privind execuția bugetului veniturilor proprii și subvenții  la 

22.12.2020 a Serviciului Apă - Canal și raportul nr.3817/c/23.12.2020 privind execuția la data 

de 22.12.2020 a Club Sportiv Socodor. 

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

plățile efectuate în perioada 01.01.2020 - 22.12.2020, 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 

01.01.2020-22.12.2020  aferente  bugetului creditelor interne, execuția pentru trimestrul IV 

anul 2020  a Serviciului Apă - Canal Socodor și execuția pentru trimestrul IV 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. 108 aprobarea contului de execuție bugetară la 22 decembrie 2020. 
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Punctul 6 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și acțiuni de interes local 

efectuate de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2021. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.3756 din 23.12.2020  întocmit de doamna 

Pantea Nicoleta, inspector în cadrul Compartimentului de Asistență Socială din cadrul 

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

ajutor minim garantat aflați în plată în luna decembrie 2020, lista cu persoanele beneficiare 

de ajutor minim garantat care pot presta servicii și efectua lucrări, precum și planul de lucrări 

și acțiuni de interes local propus pentru anul 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. 109 privind aprobarea planului de acţiuni şi  lucrări de interes local 

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

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

Domnul primar Jura Ioan Dimitrie le mulțumește pentru toată activitatea desfășurată în 

cursul anul 2020, le urează un an nou mai bun și tradiționalul „La mulți ani”!. 

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  


