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 Număr de înregistrare: 313 din 29 ianuarie 2021 

   

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 29 ianuarie 2021 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.10 din data de 

22 ianuarie 2021. 

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, 

doamna Tîlmaciu Nela-Daniela, domnul Boțoc Cătălin Adrian 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 30 decembrie 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 30.12.2020, sunt discuţii pe marginea acestuia. 

Nefiind discuții cu referire la  conținutul procesului-verbal de la şedinţa ordinară din 30 

decembrie 2020, 

Se adoptă astfel: 

HOTĂRÂREA nr.1 privind aprobarea Procesului-verbal de la şedinţa ordinară din 30 

decembrie 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 decembrie 2020; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea validării Dispoziției nr.4/04.01.2021 a 

primarului comunei Socodor privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020 a 
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secțiunii de dezvoltare, în sumă de 2.620.080,55 lei din excedentul anilor precedenți al 

bugetului local; 

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

obiectivul de investiție „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii P+2E+E3 retras, 

comuna Socodor, județul Arad”; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2020 în 

anul 2021; 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Serviciului 

Apă - Canal Socodor al anului 2020, în anul 2021; 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului UAT 

Socodor la 31.12.2020; 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31 decembrie 2020; 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pentru semestru II 2020, privind  

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Primăriei 

Socodor; 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de analiză a activității SVSU 

Socodor pentru semestrul II 2020; 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei Școlare pentru anul Școlar 2021- 

2022;   

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

pentru anul 2021; 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizaţiei Consiliului Local Socodor 

aferentă anului 2021, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 

Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad; 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizaţiei Consiliului Local Socodor 

aferentă anului 2021, la bugetul Asociației Grup de Acțiune Locală „Micro-Regiunea Văilor 

Crișurilor Alb și Negru"; 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

„Modernizare centură ocolitoare a comunei Socodor și racord cu străzile 27, 29,10 și 46, 

comuna Socodor, județul Arad”; 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare 

pentru obiectivul „Reabilitare și dotare sediu de primărie în comuna Socodor, județul Arad";   

16.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte din 

echipa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

unității administrativ-teritoriale; 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului „Alimentare cu gaze naturale în comunele Socodor, Grăniceri și Pilu, județul 

Arad”; 

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

trei luni; 

19.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.2 privind aprobarea ordinii de zi. 
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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 validării Dispoziției nr.4/04.01.2021 a primarului 

comunei Socodor privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020 a secțiunii 

de dezvoltare, în sumă de 2.620.080,55 lei din excedentul anilor precedenți al bugetului local, 

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

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

înregistrat cu nr.185/22.01.2021, 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.4 din 04.01.2021 a Primarului comunei 

Socodor privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020 a secțiunii de 

dezvoltare, în sumă de 2.620.080,55 lei din excedentul anilor precedenți al bugetului local. 

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 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.3 privind aprobarea validării Dispoziției nr.4/04.01.2021 a primarului 

comunei Socodor privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020 a 

secțiunii de dezvoltare, în sumă de 2.620.080,55 lei din excedentul anilor precedenți al 

bugetului local. 

Punctul 3 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiție „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii P+2E+E3 retras, comuna 

Socodor, județul Arad”. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.188 din 22.01.2021  întocmit de către domnul 

Crișan Gheorghe, secretar general comuna Socodor. 

Se solicită aprobarea indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 

„Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii P+2E+E3 retras, comuna Socodor, 

județul Arad”, având prevăzute cheltuieli totale în sumă de 6.288.195,94 lei, din care TVA în 

sumă de 961.539.62 lei. Cheltuielile prevăzute în cadrul devizului general cu finanțare de la 

ANL sunt în sumă de 5.415.922,96 lei din care TVA în sumă de 823.266,65 lei iar din bugetul 
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local sunt prevăzute cheltuieli în sumă de 872.272,98 lei, din care TVA în sumă de 

138.272,97 lei. Blocul de locuințe însumează 18 unități locative, din care 2 apartament cu o 

cameră, 14 apartamente cu două camere și 2 apartamente cu 3 camere. Lucrările de racord 

la rețeaua de canalizare menajeră, branșamentul la rețeaua de apă, branșamentul la rețeaua 

de distribuția a gazelor naturale și branșamentul la rețeaua de distribuție a energiei electrice 

vor fi finanțate din bugetul local al comunei Socodor. Tot din bugetul local se va realiza 

racordarea la rețeaua de iluminat stradal, amenajarea locurilor de parcare și a drumului de 

acces la locurile de parcare, sistematizarea pe verticală terenului (containere de depozitare 

gunoi menajer și selectiv, aleea de acces în bloc și în jurul acestuia și înierbare zona verde) 

se vor finanța din bugetul local al comunei 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. 4 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii P+2E+E3 

retras, comuna Socodor, județul Arad”. 

Punctul 4 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2020 în 

anul 2021.  

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.191 din 22.01.2021  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. 

Excedentul bugetului local al anilor precedenți în sumă de 4.036.890,05 lei este 

propus  pentru finanţarea cheltuielilor cuprinse la secţiunea de dezvoltare  a bugetului local 

pe tot parcursul anului 2021 și pentru acoperirea eventualelor goluri de casă care ar putea 

apare în exerciţiul financiar curent la secţiunea de funcţionare. Disponibilul de 13.762,15 lei 

al bugetului creditelor interne va fi utilizat în anul 2021 pentru asigurarea pre-finanțării 

proiectului cu finanțare nerambursabilă  „Modernizare străzi în comuna Socodor, județul 

Arad”, proiect finanțat prin P.N.D.R. 2014-2020. Se prezintă lista cu proiectele finanțate din 

excedent în cursul anului 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. 
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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. 5 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2020 în 

anul 2021. 

Punctul 5 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Serviciului Apă - 

Canal Socodor al anului 2020, în anul 2021. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.194 din 22.01.2021  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. Suma de 27.254,98 lei, rezultată ca excedent la 31.12.2020 al execuției bugetului 

Serviciului Apă - Canal Socodor, se reportează în anul 2021 aceeași destinație. Suma va fi 

utilizată pentru finanțarea cheltuielilor de la secțiunea de funcționare și după caz, la 

secțiunea de dezvoltare. 

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. 6 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Serviciului 

Apă - Canal Socodor din anul 2020 cu aceeași destinație în anul 2021. 

Punctul 6 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului UAT 

Socodor la 31.12.2020. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.197 din 22.01.2021  întocmit de 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, de către domnul Crișan Gheorghe, procesul-verbal nr.107/12.01.2021 al 

Comisiei de inventariere privind rezultatele finale ale inventarierii patrimoniului comunei 

Socodor la data de 31.12.2020. 

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

Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. 
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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.7 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei 

Socodor la data de 31.12.2020. 
Punctul 7 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31 decembrie 2020. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.200 din 22.01.2021  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.200/a/22.01.2021 privind execuția bugetului creditelor interne la 31.12.2020, 

raportul nr.200/b/22.01.2021 privind execuția bugetului veniturilor proprii și subvenții  la 

31.12.2020 a Serviciului Apă - Canal și raportul nr.200/c/22.01.2021 privind execuția la data 

de 31.12.2020 a Club Sportiv Socodor. 

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

plățile efectuate în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, 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 

01.01.2020-31.12.2020  aferente  bugetului creditelor interne, execuția pentru anul 2020 a 

Serviciului Apă - Canal Socodor și execuția pentru anul 2020 a Club Sportiv Socodor. 

 rezultatului inventarierii patrimoniului UAT Socodor la 31.12.2020. 

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.8 privind aprobarea contului de execuție bugetară la 31 decembrie 

2020. 
Punctul 8 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pentru semestru II 2020, privind  
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activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Primăriei 

Socodor. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.203 din 22.01.2021  întocmit de către 

doamna Pantea Nicoleta, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului de asistență 

socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor. 

Se prezintă, de către domnul secretar Crișan Gheorghe, lista cu asistenții personali ai 

persoanelor cu handicap și lista cu persoanele care beneficiază de indemnizație, sumele 

alocate și achitate în cursul anului 2020 pentru plata cheltuielilor de personal, pentru plata 

concediilor și a altor forme de sprijin pentru persoanele cu handicap. 

 execuției bugetare la 31 decembrie 2020. 

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.9 privind aprobarea raportului pe semestrul II 2020 privind 

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap angajați în cadrul 
Primăriei Socodor. 
Punctul 9 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de analiză a activității SVSU Socodor 

pentru semestrul II 2020. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.108 din 12.01.2021  întocmit de către domnul 

Boțoc Cătălin Adrian, inspector de specialitate în cadrul în Compartimentului SVSU Socodor. 

Sunt prezentate măsurile întreprinse în semestrul II al anului 2020 pentru prevenirea 

incendiilor. Se prezintă o listă cu dotările necesare pentru buna funcționare a SVSU Socodor, 

respectiv costume de protecție pentru membrii voluntari din cadrul SVSU și alte obiecte de 

inventar specifice activității de prevenire și stingere a incendiilor și/sau înlăturarea pagubelor 

produse de inundații. Se prezintă un raport detaliat cu privire la prevenirea și combaterea 

pandemiei de Covid-19 și un raport cu privire la prevenirea și combaterea pestei porcine 

africane. 

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  
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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.10 privind aprobarea raportului de analiză a activităţii S.V.S.U. 

Socodor pe semestrul II al anului 2020. 
Punctul 10 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei Școlare pentru anul Școlar 2021-2022. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.206 din 22.01.2021  întocmit de către domnul 

Crișan Gheorghe, secretar general. Se prezintă avizul conform nr.2246/58/22.12.2020 emis 

de Inspectoratul Școlar Județean Arad cu privire la rețeaua școlară de la nivelul UAT comuna 

Socodor. Domnul primar prezintă, pe scurt, stadiul lucrărilor pentru obiectivul de investiție 

„Construire școală cu clasele I-VIII, comuna Socodor, județul Arad”, cu termen de finalizare 

de 31 august 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.11 privind aprobarea  reţelei şcolare din anul şcolar 2021-2022. 

Punctul 11 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

pentru anul 2021. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.231 din 22.01.2021 întocmit de către doamna 

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

aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor. Sunt prezentate principalele 

activități sociale prevăzute în cadrul planului care vor fi întreprinse în cursul anului 2021. Au 

fost prezentate și estimările din punct de vedere financiar pentru plata serviciilor sociale, 

sume care vor fi propuse pentru includerea în bugetul 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. 
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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.12 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul local pentru anul 2021. 
Punctul 12 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizaţiei Consiliului Local Socodor 

aferentă anului 2021, la bugetul 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.209 din 22.01.2021  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 solicită aprobarea plății cotizaţiei Consiliului Local Socodor aferentă anului 2021, la 

bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor 

Judeţul Arad în sumă de 4.526 lei și împuternicirea domnului Heinzl Carol Marcel, 

reprezentant  al comunei Socodor, care să aprobe pentru anul 2021, în Adunarea Generală a 

Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare 

a Deşeurilor Judeţul Arad proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației.    

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.13 privind aprobarea plăţii cotizaţiei Comunei Socodor pe anul 2021 

la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 
Deşeurilor Judeţul Arad. 
Punctul 13 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizaţiei Consiliului Local Socodor 

aferentă anului 2021, la bugetul Asociației Grup de Acțiune Locală „Micro-Regiunea Văilor 

Crișurilor Alb și Negru". 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.212 din 22.01.2021 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 solicită aprobarea plății cotizaţiei Consiliului Local Socodor aferentă anului 2021, la  
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bugetul la bugetul Asociaţiei Grup de Acțiune Locală „Micro - Regiunea Văilor Crișurilor Alb și 

Negru” în sumă de 5.000 lei. Sunt prezentate câteva beneficii aduse de către Asociaţia Grup 

de Acțiune Locală „Micro - Regiunea Văilor Crișurilor Alb și Negru” atât Primăriei Socodor cât 

și al cetățenilor din comuna Socodor care au accesat proiecte cu finanțare nerambursabilă 

prin PNDR 2007-2013 și PNDR 2014-2020. 

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.14 privind aprobarea plăţii cotizaţiei Comunei Socodor pe anul 2021 

la bugetul Asociaţiei Grup de Acțiune Locală „ Micro - Regiunea Văilor Crișurilor Alb și 
Negru”. 
Punctul 14 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

„Modernizare centură ocolitoare a comunei Socodor și racord cu străzile 27, 29,10 și 46, 

comuna Socodor, județul Arad”. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.215 din 22.01.2021  întocmit de către domnul 

Heinzl Carol Marcel, referent în cadrul Compartimentului urbanism și 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 solicită aprobarea indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 

„Modernizare centură ocolitoare a comunei Socodor și racord cu străzile 27, 29,10 și 46, 

comuna Socodor, județul Arad”, având prevăzute cheltuieli totale în sumă de 4.378.246 lei, 

cu TVA inclus. Traseul proiectat al centurii se menţine peste traseul drumului asfaltat existent 

care se afla in stare de degradare și este în lungime de 3,060 km, iar racordurile cu străzile 

27, 29,10 și 46 este în lungime de 0,780 km. Prin realizarea investiției se face legătură între 

DN 79A - DC 118 Socodor - Pădurea Socodor și  DA 6, fiind astfel dirijată circulația pentru 

mijloacele de transport marfă și utilajele agricole pe acest tronson de drum special amenajat , 

fiind astfel limitată circulația acestora în intravilanul localității. Pentru finanțare, vor fi alocate 

sume de la bugetul local, de la bugetul de stat prin CNI și se vor face demersuri în vederea 

obținerii și de fonduri nerambursabile prin exercițiul financiar 2021-2027.    

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. 



11 

 

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.15 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Modernizare centură ocolitoare a comunei Socodor și racord 
cu străzile 27, 29,10 și 46, comuna Socodor, județul Arad”. 
Punctul 15 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de 

Proiectare pentru obiectivul „Reabilitare și dotare sediu de primărie în comuna Socodor, 

județul Arad. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.218 din 22.01.2021  întocmit de către domnul 

Heinzl Carol  Marcel, referent în cadrul Compartimentului urbanism și 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.16465/04.11.2020 emisă de Compania Națională de Investiții 

privind includerea în lista sinteză a obiectivului de investiții „Reabilitare și dotare sediu 

primărie în comuna Socodor, județul Arad.  

Sunt prezentate nota conceptuală și tema de proiectare a obiectivului de investiție, 

respectiv în locul magaziei dinspre stradă, pe o suprafață de 15 m spre strada principală și 

25 m strada laterală să construim noul sediu al primăriei. Construcția propusă este de tip 

D+P+E, unde la demisol am dori să amenajăm un adăpost civil, garaje, arhivă, o magazie și 

un atelier pentru personalul administrativ, la parter să amenajăm un hol acces din care să se 

comunice cu biroul de impozite și taxe, biroul agricol, biroul de asistență socială, biroul 

urbanism și casierie, grupuri sanitare inclusiv pentru persoane cu handicap și o sală de 

evenimente(căsătorii), iar la etaj birou primar, viceprimar, secretar, administrator public, 

contabilitate, sală de ședințe a consiliului local, sală pentru luat masa și grupuri sanitare.  

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.16 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și dotare sediu de primărie în comuna 
Socodor, județul Arad". 
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Punctul 16 

           Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte 

din echipa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

unității administrativ-teritoriale. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.221 din 22.01.2021 întocmit de către domnul 

Crișan Gheorghe, secretar general al comunei Socodor. 

Domnul primar, propune desemnarea domnului consilier Unc Dimitrie și a domnului 

consilier Nădăban Stelian Traian să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale comuna 

Socodor pentru perioada 2020-2024. 

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 propuneri, 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.17 privind desemnarea domnului consilier Unc Dimitrie și a 

domnului consilier Nădăban Stelian Traian să facă parte din comisia de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității 
administrativ-teritoriale comuna Socodor pentru perioada 2020-2024. 
Punctul 17 

           Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului „Alimentare cu gaze naturale în comunele Socodor, Grăniceri și Pilu, județul 

Arad”. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.224 din 22.01.2021  întocmit de către domnul 

Crișan Gheorghe, secretar general. 

Se solicită aprobarea indicatorii tehnico-economici actualizați ai proiectului, actualizare 

rezultată în urmă la solicitarea de clarificări primită de la AMPOIM, înregistrată cu nr.5628/ 

18.01.2021, prin care se solicită refacerea bugetului prin includerea TVA ca și cheltuială 

neeligibilă. Astfel, valoarea neeligibilă din cadrul proiectului este de  8.814.081,76 lei, 

reprezentând TVA aferent proiectului. Sunt prezentate avantajele derulării proiectului chiar și 

cu alocarea sumelor pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile de către domnul Crișan 

Gheorghe. 

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, 
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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.18 privind aprobarea instrumentării proiectului „Alimentare cu gaze 

naturale în comunele Socodor, Grăniceri și Pilu, județul Arad”. 
Punctul 18 

           Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 

3 luni. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.241/22.01.2021 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 Hanza Remus 

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

Doamna preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte propuneri, 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.19 privind alegerea domnului consilier Hanza Remus Ovidiu 

președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. 
Diverse. 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

Domnul secretar intervine și roagă membrii consiliului local să informeze cetățenii 

despre înregistrarea sistematică a terenurilor amplasate în extravilanul comunei Socodor, 

lucrări derularea prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară. 

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  


