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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 16 aprilie 2021 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Comunei Socodor, judeţul Arad.
Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului nr.57 din data de
09 aprilie 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, 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 31 martie 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 31.03.2021, sunt discuţii pe marginea
acestuia.
Nefiind discuții cu referire la conținutul procesului-verbal de la şedinţa ordinară din 31
martie 2021,
Se adoptă astfel:
HOTĂRÂREA nr.43 privind aprobarea Procesului-verbal de la şedinţa ordinară din 31
martie 2021, în unanimitate de voturi (11 consilieri prezenți la ședință din totalul de 11
consilieri), fiind îndeplinită condiția de majoritate simplă.
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 31 martie 2021;
2.Proiect de hotărâre privind disponibilitate terenurilor care fac obiectul investiției
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„Alimentare cu gaze naturale în comunele Socodor, Grăniceri și Pilu, județul Arad”;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, actualizat, al
proiectului „Alimentare cu gaze naturale în comunele Socodor, Grăniceri și Pilu, județul
Arad”;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru
anul 2022 cu rata inflaţiei de 2,6% aferentă anului 2020;
5.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru
prima înscriere a imobilului teren în suprafață de 64.664 mp în domeniul privat al comunei
Socodor;
6.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor școlare și a numărului de
burse aferente anului școlar 2020-2021, Semestrul I, pentru Școala Gimnazială „Iustin
Marșieu” Socodor;
7.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3
luni;
8.Întrebări și interpelări;
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, fiind îndeplinită
condiția de majoritate simplă,
HOTĂRÂREA nr.44 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 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul
2022 cu rata inflaţiei de 2,6% aferentă anului 2020, ținând cont că punctul 1 înscris pe
ordinea de zi a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii nr.43, urmând ca punctele 2 și 3 să fie
discutate ulterior.
Dau cuvântul domnului primar, inițiatorul proiectului de hotărâre.
Se prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest sens de către domnul primar Jura
Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator.
Domnul președinte:
 Avizul comisiei nr.1, buget-finanțe, domnul președinte Unc Dimitrie( favorabil sau
nefavorabil). Unc Dimitrie, favorabil, fără amendamente.
 Avizul comisiei nr.2,învățământ, cultură, doamna președinte Crișan Ramona( favorabil
sau nefavorabil).Crișan Ramona, favorabil, fără amendamente.
 Avizul comisiei nr.3, administrație publică, domnul președinte Mureșan Adrian Marius
( favorabil sau nefavorabil).Mureșan Adrian Marius, favorabil, fără amendamente.
Domnul Crișan Gheorghe prezintă raportul de specialitate înregistrat cu nr.1098/
06.04.2021, întocmit de către domnul Pășcuțiu Gheorghe Florin, inspector în cadrul
Compartimentului de impozite și taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului
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comunei Socodor. Se prezintă notificare Institutului Național de Statistică privind evoluția
prețurilor de consum în luna decembrie 2020, respectiv rata medie a inflației, anul 2020 față
de anul 2019. Se prezintă tabloul privind impozitele și taxele locale propuse pentru anul
2022, indexate cu 2,6% față de anul 2021.
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,
sunt îndeplinite condițiile de majoritate absolută prevăzute de art.139 alin.(3) lit.c), fiind
astfel adoptată:
HOTĂRÂREA nr. 45 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru
anul 2022, cu rata inflaţiei de 2,6% aferentă anului 2020.
Punctul 2
Proiect de hotărâre cu privire la disponibilitate terenurilor care fac obiectul investiției
„Alimentare cu gaze naturale în comunele Socodor, Grăniceri și Pilu, județul Arad”.
Se dă cuvântul domnului primar. Se prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest
sens de către domnul primar Jura Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator.
Domnul președinte:
 Avizul comisiei nr.1, buget-finanțe, domnul președinte Unc Dimitrie( favorabil sau
nefavorabil). Unc Dimitrie, favorabil, fără amendamente.
 Avizul comisiei nr.2,învățământ, cultură, doamna președinte Crișan Ramona( favorabil
sau nefavorabil). Crișan Ramona, favorabil, fără amendamente.
 Avizul comisiei nr.3, administrație publică, domnul președinte Mureșan Adrian Marius
( favorabil sau nefavorabil). Mureșan Adrian Marius, favorabil, fără amendamente.
Domnul Crișan Gheorghe prezintă raportul de specialitate înregistrat cu nr.1135/
09.04.2021, întocmit de către domnul Crișan Gheorghe, secretarul general al comunei privind
disponibilitate terenurilor care fac obiectul investiției „Alimentare cu gaze naturale în
comunele Socodor, Grăniceri și Pilu, județul Arad”. Se prezintă solicitările de clarificări privind
completarea documentației aferente proiectului „Alimentare cu gaze naturale în comunele
Socodor, Grăniceri și Pilu, județul Arad”, prin care se solicită disponibilitate terenurilor care
fac obiectul investiției, astfel încât lucrările să poate fi efectuate la termen și fără condiții.
Astfel, în vederea încheierii contractului de finanțare dintre Comuna Socodor și MIPE este
necesar adoptarea prezentei hotărâri.
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,
sunt îndeplinite condițiile de majoritate absolută prevăzute de art.139 alin.(3) lit. g),
fiind astfel adoptată:
HOTĂRÂREA nr. 46 privind disponibilitatea terenurilor aferente obiectivului de
investiție „Alimentare cu gaze naturale în comunele Socodor, Grăniceri și Pilu, județul
Arad”.
Punctul 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, actualizat, al
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proiectului „Alimentare cu gaze naturale în comunele Socodor, Grăniceri și Pilu, județul
Arad”.
Se dă cuvântul domnului primar. Se prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest
sens de către domnul primar Jura Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator.
Domnul președinte:
 Avizul comisiei nr.1, buget-finanțe, domnul președinte Unc Dimitrie( favorabil sau
nefavorabil). Unc Dimitrie, favorabil, fără amendamente.
 Avizul comisiei nr.2,învățământ, cultură, doamna președinte Crișan Ramona( favorabil
sau nefavorabil). Crișan Ramona, favorabil, fără amendamente.
 Avizul comisiei nr.3, administrație publică, domnul președinte Mureșan Adrian Marius
( favorabil sau nefavorabil). Mureșan Adrian Marius, favorabil, fără amendamente.
Se prezintă raportul de specialitate înregistrat cu nr.1138/09.04.2021, întocmit de
către domnul Crișan Gheorghe, secretarul general al comunei Socodor.
Se prezintă solicitările de clarificări privind completarea documentației aferente
proiectului „Alimentare cu gaze naturale în comunele Socodor, Grăniceri și Pilu, județul
Arad”, prin care se solicită aprobarea Studiului de Fezabilitate, actualizat, al proiectului mai
sus menționat. Astfel, în vederea încheierii contractului de finanțare dintre Comuna Socodor
și MIPE este necesar adoptarea prezentei hotărâri. Indicatorii rămân nemodificați față de cei
aprobați în ședința anterioară, respectiv bugetul total al proiectului este de 55.522.594,76 lei,
din care nerambursabil suma de 46.199.390,21 lei (98,91%) cofinanțare FEDR( Fondul
European de Dezvoltare Regională) + BS (Bugetul de Stat) prin POIM, finanțare din bugetul
local suma de 509.122,79 lei(1,09%), valoarea TVA neeligibilă în sumă de 8.814.081,76 lei
suportată din bugetul local.
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, este îndeplinită condiția de majoritate absolută, cerută de prevederile art.139
alin.3 lit. d) și lit. f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, fiind astfel adoptată:
HOTĂRÂREA nr. 47 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat al
proiectului „Alimentare cu gaze naturale în comunele Socodor, Grăniceri și Pilu,
județul Arad”.
Punctul 5
Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru
prima înscriere a imobilului teren în suprafață de 64.664 mp în domeniul privat al comunei
Socodor.
Se dă cuvântul domnului primar. Se prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest
sens de către domnul primar Jura Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator. Doresc să precizez că,
la întocmirea invitației de convocare a ședinței ordinare a fost înscrisă eronat suprafața de
teren de 64.664 mp față de suprafață corectă rezultată din măsurători de 122.458 mp.
Domnul președinte:
 Avizul comisiei nr.1, buget-finanțe, domnul președinte Unc Dimitrie( favorabil sau
nefavorabil). Unc Dimitrie, favorabil fără amendamente.
 Avizul comisiei nr.2,învățământ, cultură, doamna președinte Crișan Ramona (favorabil
sau nefavorabil). Crișan Ramona, favorabil, fără amendamente.
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 Avizul comisiei nr.3, administrație publică, domnul președinte Mureșan Adrian Marius
( favorabil sau nefavorabil). Mureșan Adrian Marius, favorabil, fără amendamente.
Se prezintă raportul de specialitate înregistrat cu nr.1145/09.04.2021, întocmit de
către domnul Crișan Gheorghe, secretarul general al comunei Socodor și domnul Nădăban
Cristian Gheorghe, inspector în cadrul Compartimentului agricol din aparatul de specialitate
al primarului comunei Socodor. Se prezintă planul de situație prin care se propune
documentaţia pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a
imobilelor teren în suprafață totală de 122.458 mp, categoria de folosință Ngl, situate în Tarla
59, Parcela 501/1/2 în suprafață de 16.457 mp, Parcela 501/1/3 în suprafață de 14.649 mp,
Parcela 501/1/4 în suprafață de 39.160 mp, Parcela 501/1/5 în suprafață de 29.669 mp,
Parcela 501/1/6 în suprafață de 22.523, situate în comuna Socodor, nr. FN, județul Arad. Se
propune înscrierea în evidențele de cadastru și cartea funciară a imobilelor de mai sus în
proprietatea privată a Comunei Socodor, după care vor fi făcute demersurile pentru
înscrierea acestora în domeniul public al comunei Socodor. Avem în vedere realizarea pe
aceste terenuri de investiții sociale, respectiv construirea de locuințe sociale pentru
persoanele fără venituri sau cu venituri reduse din comuna Socodor, cu surse de finanțare
din bugetul local, bugetul de stat și/sau din fonduri externe nerambursabile, inclusiv din
PNRR sau din fonduri structurale aferente exercițiului financiar 2021-2027.
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, sunt întrunite condițiile prevăzute de art.139 alin.(2) din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, de majoritate calificată, fiind
astfel adoptată:
HOTĂRÂREA nr.48 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale
pentru prima înscriere a imobilelor teren în suprafață de 122.458 mp în domeniul privat
al comunei Socodor.
Punctul 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare și a numărului de
burse aferente anului școlar 2020-2021, Semestrul I, pentru Școala Gimnazială „Iustin
Marșieu” Socodor.
Se dă cuvântul domnului primar. Se prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest
sens de către domnul primar Jura Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator.
Domnul președinte:
 Avizul comisiei nr.1, buget-finanțe, domnul președinte Unc Dimitrie( favorabil sau
nefavorabil). Unc Dimitrie, favorabil, fără amendamente.
 Avizul comisiei nr.2,învățământ, cultură, doamna președinte Crișan Ramona( favorabil
sau nefavorabil). Crișan Ramona, favorabil, fără amendamente.
 Avizul comisiei nr.3, administrație publică, domnul președinte Mureșan Adrian Marius
( favorabil sau nefavorabil). Mureșan Adrian Marius, favorabil, fără amendamente.
Domnul secretar prezintă raportul de specialitate, înregistrat cu nr.1141/09.04.2021,
întocmit de doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector de specialitate în cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe.
Se prezintă adresa nr.209/09.04.2021 a Școlii Gimnaziale „Iustin Marșieu” Socodor
prin care se solicită aprobarea cuantumului minim al burselor sociale și de merit precum și
numărul de beneficiari, atât pentru bursele sociale cât și pentru bursele de merit. Se
precizează că sumele necesare plății burselor sunt cuprinse în bugetul local aprobat pentru
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anul 2021, respectiv suma totală de 60.000 lei, din care suma primită de la bugetul de stat
este de 44.200 lei, iar cuantumul minim lunar al unei burse este de minim 100 lei.
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, este îndeplinită condiția de majoritate absolută, cerută de prevederile art.139
alin.3 lit. a), fiind astfel adoptată:
HOTĂRÂREA nr. 49 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor de ajutor
social și a burselor de merit ce pot fi acordate de Școala Gimnazială „Iustin Marșieu”
în anul școlar 2020-2021.
Punctul 7
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3
luni.
Se dă cuvântul domnului primar. Se prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest
sens de către domnul primar Jura Ioan Dimitrie, în calitate de inițiator.
Domnul președinte:
 Avizul comisiei nr.1, buget-finanțe, domnul președinte Unc Dimitrie( favorabil sau
nefavorabil). Unc Dimitrie, favorabil, fără amendamente.
 Avizul comisiei nr.2,învățământ, cultură, doamna președinte Crișan Ramona( favorabil
sau nefavorabil). Crișan Ramona, favorabil, fără amendamente.
 Avizul comisiei nr.3, administrație publică, domnul președinte Mureșan Adrian Marius
( favorabil sau nefavorabil). Mureșan Adrian Marius, favorabil, fără amendamente.
Domnul Crișan Gheorghe, prezintă raportul de specialitate înregistrat cu nr.1148/
09.04.2021, întocmit de domnul Crișan Gheorghe, secretar general. Secretarul general roagă
consilieri să facă propuneri pentru următorul președinte de ședință care să conducă ședințele
consiliului local în perioada mai-iulie 2021, cu mențiunea că dacă va mai fi convocată ședință
în luna aprilie, lucrările vor fi conduse tot de domnul consilier Hanza Remus Ovidiu.
Se propune de către domnul consilier Palcu Raul ca domnul consilier Igna Ioan să fie
ales președinte de ședință pentru următoarele trei luni.
Domnul preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte propuneri pentru alegerea
președintelui de ședință.
Nu mai sunt alte propuneri.
Nefiind alte propuneri și discuţii se încheie acest punct.
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de alegere a domnului consilier
Igna Ioan, președinte de ședință pentru următoarele 3 luni, care se aprobă cu 11 voturi
”pentru”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în funcție,
este îndeplinită condiția de majoritate simplă, cerută de prevederile art.139 alin.(1),
fiind astfel adoptată:
HOTĂRÂREA nr. 50 privind alegerea domnului consilier Igna Ioan, președinte de
ședință pentru următoarele 3 luni.
Întrebări și interpelări.
Domnul președinte:
Domnilor consilieri, vă rog, dacă, aveți întrebări, interpelări pentru personalul angajat.
Nu sunt întrebări din partea consilierilor locali.
Domnul Nădăban Cristian Gheorghe, inspector în cadrul Compartimentului agricol al
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comunei Socodor informează despre stadiul depunerii cererilor unice de plată la APIA în
cadrul campaniei anului 2021.
Domnul secretar general, Crișan Gheorghe, informează Consiliul local despre
întocmirea documentație în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin AFM,
Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în
clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, unde dorim amplasarea de panouri
fotovoltaice pe acoperișurile de la grădinița nouă, școală și școală nouă care este în
construcție, cu ajutorul cărora să obținem energia electrică necesară desfășurării activității și
totodată reducerea cheltuielilor cu plata energiei electrice, sumă deloc neglijabilă.
Domnul președinte: alte întrebări?
Nu mai 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
CONSILIER
HANZA REMUS OVIDIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CRIŞAN GHEORGHE
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