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 Număr de înregistrare: 615 din 26 februarie 2021 

   

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 26 februarie 2021 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.20 din data de 

19 februarie 2021. 

Şedinţa începe la ora  fixată în convocator -  ora 1400
 și se desfășoară în sala de 

ședință a Consiliului Local Socodor. 

  Din totalul de 11 consilieri în funcţie,  sunt prezenţi şi participă la  şedință  10 

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

Dimitrie, Palcu Raul, Teorean Claudiu Dan, Ţapoş Dimitrie Ioan, Moț Dănuț,  Mureşan Adrian 

Marius și Nădăban Stelian Traian.  

           Teorean Ioan Cornel este absent, fiind în concediu medical. 

 Prezenţa consilierilor în număr de 10, 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, domnul Boțoc Cătălin Adrian și 

domnul Pășcuțiu Gheorghe Florin, 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 29 ianuarie 2021 şi solicită consilierilor să prezinte, în vederea consemnării, 

eventualele discuţii pe marginea lui. 

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

prezentării Procesului-verbal de la ședința ordinară din 29.01.2021, sunt discuţii pe marginea 

acestuia. 

Nefiind discuții cu referire la  conținutul procesului-verbal de la şedinţa ordinară din 29 

ianuarie 2021, 

Se adoptă astfel: 

HOTĂRÂREA nr.20 privind aprobarea Procesului-verbal de la şedinţa ordinară din 29 

ianuarie 2021, în unanimitate de voturi (10 consilieri prezenți la ședință din totalul de 

11 consilieri). 

În continuare  preşedintele de şedinţă, domnul Hanza Remus Ovidiu, prezintă 

consilierilor 
 

ORDINEA DE ZI 

după cum urmează: 

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

ordinare din data de 29 ianuarie 2021; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind starea economică, socială și  
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de mediu a comunei Socodor pentru anul 2020; 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor consilierilor și a viceprimarului 

pentru anul 2020; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea, 

salubrizarea și înfrumusețarea comunei Socodor pentru anul 2021; 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor în cadrul contractului de finanțare 

al proiectului cu titlul „Eco trans system - transport transfrontalier ecologic în zona Socodor - 

Ketegyhaza”; 

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

aferentă anului 2021, la bugetul Asociației Comunelor din România (ACOR); 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului de Iluminat Public din 

comuna Socodor, județul Arad; 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea DALI „Creșterea performanței energetice a 

blocului de locuințe din comuna Socodor nr.331, județul Arad”; 

9.Proiect de hotărâre privind transmiterea terenului înscris în CF 304305 Socodor, în 

suprafață de 3.540 mp, în folosință gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe pe durata 

execuției investiției „Construirea de locuințe pentru tineri destinate închirierii în comuna 

Socodor, județul Arad”; 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere încheiat 

între Comuna Socodor și SC Ac de Cojoc Atelier SRL; 

11.Întrebări și interpelări. 

12.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 10 voturi ”pentru”, toți cei 10 

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

HOTĂRÂREA nr.21 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 raportului privind starea economică, socială și 

de mediu a comunei Socodor pentru anul 2020, ținând cont că punctul 1 înscris pe ordinea 

de zi a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.20. 

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

înregistrat cu nr.459/15.02.2021, întocmit de către domnul Crișan Gheorghe, secretar 

general. 

Se prezintă de către domnul primar raportul privind starea economică, socială și de 

mediu a comunei Socodor pentru anul 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  
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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 10 voturi 

„pentru”, toți cei 10 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în funcție, 

fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 22 privind aprobarea raportului privind starea economică, socială 

și de mediu a comunei Socodor pentru anul 2020. 

Punctul 3 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor consilierilor și a viceprimarului pentru 

anul 2020. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.461 din 15.02.2021  întocmit de către domnul 

Crișan Gheorghe, secretar general. 

Se prezintă de către fiecare consilier local raportul de activitate pentru anul 2020. 

Raportul de activitate al domnului Teorean Ioan Cornel – viceprimar și raportul de activitate al 

domnului Săcară Doru Ioan, consilier local în mandatul trecut, sunt prezentat 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, 

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 10 

voturi ”pentru”, toți cei 10 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 23 privind aprobarea rapoartelor consilierilor și a viceprimarului 

pentru anul 2020. 

Punctul 4 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea, 

salubrizarea și înfrumusețarea comunei Socodor pentru anul 2021. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.465 din 15.02.2021 întocmit de către domnul 

Crișan Gheorghe, secretar general. Se prezintă în detaliu programul de măsuri pentru 

gospodărirea, salubrizarea și înfrumusețarea comunei Socodor pentru anul 2021. 

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. 

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 10 

voturi ”pentru”, toți cei 10 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 24 privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea, 

salubrizarea și înfrumusețarea comunei Socodor pentru anul 2021. 

Punctul 5 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor în cadrul contractului de finanțare 

al proiectului cu titlul „Eco trans system - transport transfrontalier ecologic în zona Socodor – 

Ketegyhaza”. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.473 din 16.02.2021 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 și de 

către domnul Crișan Gheorghe, secretar general. 

 În urma realocării bugetare între parteneri, suma nerambursabilă aferentă proiectului 

„Eco trans system - transport transfrontalier ecologic în zona Socodor - Ketegyhaza”, 

conform contractului de finanțare se majorează pentru Comuna Socodor cu 88.729,68 euro 

și va fi de 984.472,68 euro, din care 836.801,78 euro finanțare FEDR, suma de 127.981,45 

euro cofinanțare de la bugetul de stat și contribuția proprie a beneficiarului de 19.689,45 

euro. Contribuția proprie în proiect a comunei Socodor este de 19.689,45 euro și reprezintă 

cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă alocată din bugetul local. 

 După finalizarea tuturor achizițiilor se propune achiziționarea de utilaje și echipamente cu 

ajutorul cărora să se întrețină curățenia pe tronsoanele de piste pentru bicicliști.    

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 10 

voturi ”pentru”, toți cei 10 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 25 privind aprobarea modificărilor în cadrul contractului de  

finanțare al proiectului cu titlul „Eco trans system - transport transfrontalier ecologic  
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în zona Socodor - Ketegyhaza”. 

Punctul 6 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizaţiei Consiliului Local Socodor 

aferentă anului 2021, la bugetul Asociației Comunelor din România (ACOR). 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.479 din 17.02.2021 întocmit de doamna Ilieși 

Brigitta Claudia, inspector 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 în cuantum de 1.150 lei, la bugetul 

Asociaţiei Comunelor din România.  

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 10 

voturi ”pentru”, toți cei 10 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 26 privind aprobarea plăţii cotizaţiei Comunei Socodor pe anul 

2021 la bugetul Asociaţiei Comunelor din România (ACOR). 
Punctul 7 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului de Iluminat Public din 

comuna Socodor, județul Arad. 

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

specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.518 din 19.02.2021 întocmit de 

domnul Crișan Gheorghe, secretar general. 

Se prezintă de către domnul primar, Studiul de oportunitate privind stabilirea 

modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în comuna Socodor, Regulamentul 

serviciului de iluminat public al comunei Socodor și a indicatorilor minimi de performanţă, 

Caietul de sarcini pentru serviciului de iluminat public al comunei Socodor și modelul 

contractului-cadrul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Socodor. 

Se propune „gestiunea delegată” ca formă de gestiune a serviciului de iluminat public din 

comuna Socodor, pentru o perioadă de 5 ani. 

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. 
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           Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

           Preşedintele de  şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre care se aprobă  cu 10 

voturi ”pentru”, toți cei 10 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 27 privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public în 

comuna Socodor, județul Arad. 
Punctul 8 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea DALI „Creșterea performanței energetice a 

blocului de locuințe din comuna Socodor nr.331, județul Arad”. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.521 din 19.02.2021 întocmit de domnul 

Crișan Gheorghe, secretar general și doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector în cadrul 

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

primarului comunei Socodor. 

Se prezintă de către domnul primar, indicatorii tehnici-economici la faza de proiectare 

DALI pentru obiectivul de investiție „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe 

din comuna Socodor nr.331, județul Arad” întocmit în conformitate cu prevederile HG 

nr.907/2016, investiție care va fi finanțată 60% din alocații de la bugetul de stat, în limita 

fondurilor aprobate anual cu aceasta destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației și/sau Fonduri Europene și 40% din fonduri aprobate anual cu 

aceasta destinație în bugetul local al comunei Socodor și/sau din alte surse legal constituite, 

precum și din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal 

constituite. Din totalul devizului general de 386.190,70 lei, suma de 216.363,42 lei de la 

bugetul de stat, suma de 97.706,14 lei de la bugetul local și suma de 72.121,14 lei din partea 

Asociației de proprietari. 

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 10 

voturi ”pentru”, toți cei 10 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 28 privind aprobarea  Documentației de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea 
performanței energetice a blocului de locuințe din comuna Socodor nr.331, județul 
Arad”. 
Punctul 9 

           Proiect de hotărâre privind transmiterea terenului înscris în CF 304305 Socodor, în 

suprafață de 3.540 mp, în folosință gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe pe durata 

execuției investiției „Construirea de locuințe pentru tineri destinate închirierii în comuna 

Socodor, județul Arad”. 

  Se dă cuvântul domnului primar. Se prezintă de către acesta raportul de specialitate  
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înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.524 din 19.02.2021 întocmit de domnul  

Crișan Gheorghe, secretar general și doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector în cadrul 

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

primarului comunei Socodor. 

Se solicită de către domnul primar aprobarea transmiterii în folosință gratuită către 

Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) a terenului destinat programului „Construire locuințe 

pentru tineri în vederea închirierii” în suprafață de 3.540 m, situat în localitatea Socodor 

nr.66, înscris în CF.304305 Socodor, nr. topografic 304305, aflat în proprietatea privată a 

comunei Socodor, pe perioada realizării investiției. Predarea-primirea terenului se va face pe 

bază de proces-verbal de predare primire, între Comuna Socodor și Agenția Națională pentru 

Locuințe. Comuna Socodor va realiza, prin alocarea de sume de la bugetul local, utilitățile și  

dotările tehnico-edilitare aferente pentru asigurarea condițiilor de locuit, pe terenul în 

suprafață de 3.540 m, situat în localitatea Socodor nr.66, înscris în CF.304305 Socodor, nr.  

topografic 304305, aflat în proprietatea privată a comunei Socodor, teren pe care se vor 

construi locuințele pentru tineri destinate închirierii. Se solicită mandatarea Primarului 

comunei Socodor, domnul Jura Ioan Dimitrie, pentru încheierea și semnarea contractului 

privind transmiterea terenului în folosință gratuită și a procesului verbal de predare-primire a 

terenului, care se vor încheia între Comuna Socodor și Agenția Națională pentru Locuințe. 

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 10 

voturi ”pentru”, toți cei 10 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 29 privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională 

pentru Locuințe (ANL) a terenului destinat programului „Construire locuințe pentru 
tineri în vederea închirierii” în suprafață de 3.540 m, situat în localitatea Socodor nr.66, 
înscris în CF.304305 Socodor, nr. topografic 304305. 
Punctul 10 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere încheiat între 

Comuna Socodor și SC Ac de Cojoc Atelier SRL. 

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

înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub nr.528 din 19.02.2021 întocmit de domnul 

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

taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor. 

Se solicită încetarea înainte de termen, prin acordul părților, a contractului de 

închiriere nr. 3560/28.12.2018, încheiat între Comuna Socodor și SC Ac de Cojoc Atelier 

SRL. Contractul de închiriere încetează cu data de 01 martie 2021.Titularul contractului de 

închiriere are obligația de a achita debitele pentru imobilul închiriat, datorate până la 

încetarea contractului de închiriere, respectiv până la data de 01 martie 2021. 

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. 

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 10 

voturi ”pentru”, toți cei 10 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 30 privind rezilierea contractului de închiriere încheiat între 

Comuna Socodor și SC Ac de Cojoc Atelier SRL. 
Întrebări și interpelări. 

Domnul președinte: 

Domnilor consilieri, vă rog, dacă, aveți întrebări, interpelări pentru personalul angajat. 

Nu sunt întrebări din partea consilierilor locali. 

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 Hanza Remus Ovidiu 

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

pentru participarea la ședință. 

 

            PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                       CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL  

              HANZA REMUS OVIDIU                                       CRIŞAN GHEORGHE  


