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 Număr de înregistrare: 2518 din 31 august 2020 

   

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 31 august 2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.94 din data 

de 25 august 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 iulie 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.72 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 Săcară Doru Ioan, prezintă 

consilierilor 
 

ORDINEA DE ZI 

după cum urmează: 

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

ordinare din data de 31.07.2020; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna august 2020; 
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3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul 

Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului maxim de operare a 

Staţiei de transfer din Chişineu-Criş inclusiv activităţile de transport al deşeurilor reziduale la 

depozitul conform existent din judeţul Arad; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului tarifar și analiza pragului de 

suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat 

al Deșeurilor în Județul Arad”; 

6. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru 

primă înscriere a imobilului teren în suprafață de 25.377 mp în domeniul privat al comunei 

Socodor; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului „Alimentare cu gaze 

naturale a comunei Socodor”, județul Arad; 

8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 

trei luni; 

9. 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.73 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 august 2020, 

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

nr.72. 

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

înregistrat cu nr.2475/25.08.2020, 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 34 mii lei, sumă provenită din alocarea de la bugetul de stat în urma rectificării 

bugetului potrivit OUG 135/2020. 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.5102 „Administrație publică” cu 7 mii lei, au fost 

majorate cheltuielile de bunuri și servicii la cap.6502 „Învățământ” cu 10 mii lei, s-au diminuat 

cheltuielile cu asistența socială la învățământ (CES) cu suma de 3 mii lei și la cap.7402          

„Protecția mediului” au fost majorate cheltuielile cu bunurile și serviciile cu 20 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  
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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 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. 74 privind aprobarea bugetului local rectificat în luna august 2020 

al Comunei Socodor. 

Punctul 3 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul 

Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.2464/25.08.2020 întocmit de domnul Crișan 

Gheorghe, secretar general al comunei Socodor și adresa nr. 3201/02.12.2019 emisă de 

către  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor 

Județul Arad. Se prezintă modificările aduse la Actul constitutiv și la Statutul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad. 

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. 75 privind aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul  

Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociaţiei de  

Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad. 

 Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului maxim de operare a Staţiei 

de transfer din Chişineu-Criş inclusiv activităţile de transport al deşeurilor reziduale la 

depozitul conform existent din judeţul Arad. 

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

înregistrat cu nr.2467/25.08.2020 întocmit de către întocmit de către secretarul comunei 

Socodor, domnul Crișan Gheorghe și de către doamna Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de 
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specialitate în cadrul Compartimentului financiar contabil, impozite și taxe din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor. Se prezintă adresa nr.1917/ 

15.06.2020, transmisă de către FCC Environment România SRL și înregistrată la 

Registratura ADISIGD sub nr. 1824/15.06.2020.Se prezintă fișa de fundamentare  privind 

stabilirea tarifelor pentru operarea stației de transfer din Chișineu Criș, inclusiv activitatea de 

transport al deșeurilor reziduale de la depozitul conform existent din județul Arad. 

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 propuneri 

pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt 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. 76 privind aprobarea modificării tarifului maxim de operare a Staţiei 

de transfer din Chişineu-Criş inclusiv activităţile de transport al deşeurilor reziduale la 

depozitul conform existent din judeţul Arad. 

Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului tarifar și analiza pragului de 

suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat 

al Deșeurilor în Județul Arad”. 

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

înregistrat sub nr.2470 din 25.08.2020  întocmit de către secretarul comunei Socodor, 

domnul Crișan Gheorghe și 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. Se prezintă adresa nr. 

47555/MP/12.06.2020 emisă de către Ministerul Fondurilor Europene Direcția Generală 

Programe Europene Infrastructură Mare și documentația de actualizare a planului tarifar și 

analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului „Sistem de 

Management  integrat al Deșeurilor din județul Arad”. 

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 propuneri 

pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

          Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  
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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. 77 privind aprobarea planului tarifar și analiza pragului de 

suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”. 

Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru 

primă înscriere a imobilului teren în suprafață de 25.377 mp în domeniul privat al comunei 

Socodor. 

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

înregistrat sub nr.2473 din 25.08.2020  întocmit de către secretarul comunei Socodor, 

domnul Crișan Gheorghe și domnul Nădăban Cristian Gheorghe, inspector în cadrul 

Compartimentului Agricol. Se prezintă documentaţia  pentru prima înscriere în sistemul 

integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren în suprafață de 25.377 mp, nr.top CC 

491, situat în comuna Socodor, nr. FN, județul Arad , conform planului de amplasament și 

delimitare al imobilului, documentație întocmită de către PFA Rus Cristinel, autorizat Cat B, 

autorizația seria RO-AR-F, nr.41. 

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 propuneri 

pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt 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. 78 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru 

prima înscriere a imobilului teren în suprafață de 25.377 mp în domeniul privat al 

comunei Socodor. 

Punctul 7 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  instrumentării proiectului „Alimentare cu gaze 

naturale a comunei Socodor”, județul Arad. 

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

înregistrat cu nr.2479 din 25.08.2020  întocmit de către secretarul comunei Socodor, domnul 

Crișan Gheorghe și 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. Se solicită aprobarea instrumentării proiectului, 

respectiv aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați în urma întocmirii Studiului de 

Fezabilitate, studiu întocmit conform prevederilor HG  907/2016 privind etapele de elaborare 

și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  
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Se solicită aprobarea unor prevederi înscrise în prevederile Ghidului Solicitantului 

„Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii 

nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților 

de transport, distribuție și consum final”, Cod apel: POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor 

inteligente de distribuție a gazelor naturale pentru a întocmi cererea de finanțare împreună 

cu comuna Grăniceri și comuna Pilu în vederea obținerii finanțării nerambursabile prin 

Programul Operațional Infrastructura Marea. 

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 propuneri 

pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt 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. 79 privind aprobarea instrumentării proiectului „Alimentare cu gaze 

naturale a comunei Socodor, județul Arad”. 

Punctul 8 

Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii președintelui de ședință pentru 

următoarele trei luni. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.2482/25.08.2020 întocmit de domnul Crișan  

Gheorghe – secretar general comuna 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.3, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre de către domnul Mureșan Adrian Marius, președintele comisiei. 

Se propune de către domnul consilier Unc Dimitrie ca domnul consilier Teorean Ioan 

Cornel să fie ales președinte de ședință pentru următoarele trei luni.  

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

pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte clarificări și nici  alte propuneri. 

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. 80 privind alegerea domnului consilier Teorean Ioan Cornel 

președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. 

Diverse. 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

Nemaifiind alte probleme, preşedintele de ședință, domnul Săcară Doru Ioan declară  
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închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local Socodor și le mulțumește tuturor pentru 

participarea la ședință. 

 

            PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                       CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL  

                SĂCARĂ DORU IOAN                                         CRIŞAN GHEORGHE  


