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 Număr de înregistrare: 1026 din 31 martie 2021 

   

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 31 martie 2021 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.49 din data de 

25 martie 2021. 

Şedinţa începe la ora  fixată în convocator -  ora 1500
 și se desfășoară în sala de 

ședință a Consiliului Local Socodor. 

  Din totalul de 11 consilieri în funcţie,  sunt prezenţi şi participă la  şedință 9 consilieri, 

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

Raul, Teorean Claudiu Dan, Ţapoş Dimitrie Ioan, Mureşan Adrian Marius și Nădăban Stelian 

Traian.  

           Teorean Ioan Cornel este absent, aflat în concediu medical, astfel în conformitate cu 

prevederile art.137 alin.(2) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, este motivat. Domnul consilier Moț Dănuț nu poate lua parte la 

ședință, anunțând telefonic secretarul general despre această situație.  

 Prezenţa consilierilor în număr de 9, 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 Pășcuțiu Gheorghe 

Florin, domnul Nan Ioan și domnul Boțoc Cătălin Adrian, angajați ai Primăriei Socodor.                                                

  Din comună nu participă cetățeni. 

D-nul secretar, constatând prezența majorității consilierilor la şedință, după apelul 

nominal, declară şedinţa de consiliu local statutară.  

Secretarul general prezintă consilierilor locali Procesul-verbal al şedinţei ordinare din 

data de 26 februarie 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 26.02.2021, sunt discuţii pe marginea 

acestuia. 

Nefiind discuții cu referire la  conținutul procesului-verbal de la şedinţa ordinară din 26 

februarie 2021, 

Se adoptă astfel: 

HOTĂRÂREA nr.31 privind aprobarea Procesului-verbal de la şedinţa ordinară din 26 

februarie 2021, în unanimitate de voturi (9 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  
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ordinare din data de 26 februarie 2021; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 09.11.2021 a 

Scrisorii de Garantare nr.139/ 15.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 

1.700.000,00 lei,  în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.700.000,00  lei 

din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat:„Amenajare 

infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad”; 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 15.10.2021 a 

Scrisorii de Garantare nr.83/23.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 1.809.600,00 

lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.809.600,00 lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Modernizare străzi în comuna 

Socodor, județul Arad”; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 14.01.2022 a 

Scrisorii de Garantare nr.137/14.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 450.000,00 

lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00  lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Renovare și dotare cămin cultural 

din comuna Socodor, jud. Arad”; 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării HCL Socodor nr.13 din 31.01.2019  

privind aprobarea introducerii contribuției pentru economia circulară în tariful încasat de către 

operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor; 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Socodor pentru 

anul 2021; 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Serviciului Apă - Canal Socodor 

pentru anul 2021; 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Socodor pentru anul 

2021;  

9.Proiect de hotărâre privind validarea dispoziției primarului nr.40 din 04.03.2021; 

10.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadrul pentru achiziția produselor și a 

serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru anul școlar 

2020-2021; 

11.Întrebări și interpelări. 

12.Diverse. 

Domnul preşedinte consultă plenul și întreabă dacă mai sunt şi alte propuneri pentru  

completarea  ordinii de zi. 

Intervine domnul primar Jura Ioan Dimitrie și propune suplimentarea ordinii de zi a 

ședinței ordinare cu încă un proiect de hotărâre, după cum urmează: 

1. Punctul 1 suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării 

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

Arad”. 

Domnul preşedinte 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 9 voturi ”pentru”, toți cei 9 

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

HOTĂRÂREA nr.32 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.  
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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 prelungirii până la data de 09.11.2021 a Scrisorii 

de Garantare nr.139/ 15.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 1.700.000,00 lei,  în 

vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.700.000,00  lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat:„Amenajare infrastructură drumuri 

agricole în comuna Socodor, județul Arad”.  

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.692/ 

04.03.2021, întocmit de către domnul Crișan Gheorghe, secretarul general al comunei 

Socodor 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 prelungirea până la data de 09.11.2021 a Scrisorii 

de Garantare nr.139/ 15.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.700.000,00 lei, în 

vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.700.000,00 lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Amenajare infrastructură drumuri 

agricole în comuna Socodor, județul Arad", în baza contractului de finanțare nerambursabilă 

nr. C0430A000011550200003/25.10.2016 și acte adiționale ulterioare, în favoarea Agenției 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 

Domnul primar prezintă motivele pentru care se solicită prelungirea contractului de 

finanțare, respectiv faptul că, constructorul trebuie să intervină pe unele tronsoane de drum 

agricol pentru a le readuce la stadiul avut la finalizarea lucrărilor din toamna anului trecut și 

faptul că, în cadrul proiectului de dorește modernizare Drumului Agricol nr.7 (DA7), prin 

asfaltarea acestuia, lucrări care vor face obiectul unui act adițional la contractul de finanțare 

nerambursabilă nr. C0430A000011550200003/25.10.2016 încheiat cu Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). 

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 9 voturi 

„pentru”, toți cei 9 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în funcție, 

fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 33 privind aprobarea prelungirii până la data de 09.11.2021 a  

Scrisorii de Garantare nr.139/15.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 

1.700.000,00 lei,  în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.700.000,00  

lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat:  
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„Amenajare infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad”. 

Punctul 3 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 15.10.2021 a Scrisorii 

de Garantare nr.83/23.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 1.809.600,00 lei, în 

vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.809.600,00 lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Modernizare străzi în comuna 

Socodor, 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.923/ 

25.03.2021, întocmit de către domnul Crișan Gheorghe, secretarul general al comunei  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 prelungirii până la data de 15.10.2021 a Scrisorii de 

Garantare nr.83/ 23.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.809.600,00 lei, în 

vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.809.600,00 lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Modernizare străzi în comuna 

Socodor, județul Arad", în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr.C0720RN000 

11550200001/30.12.2016 și acte adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale. 

  Domnul primar prezintă motivele pentru care se solicită prelungirea contractului de 

finanțare, respectiv faptul că, constructorul trebuie să intervină și să facă mici reparații pe 

unele străzi, efectuarea recepției la terminarea lucrărilor și pregătirea documentelor pentru 

depunerea cererii de plată finale de către echipa de proiect. 

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 9 

voturi ”pentru”, toți cei 9 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 34 privind aprobarea prelungirii până la data de 15.10.2021 a  

Scrisorii de Garantare nr.83/23.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 

1.809.600,00 lei,  în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.809.600,00  

lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: 

„Modernizare străzi în comuna Socodor, județul Arad”.. 

Punctul 4 

          Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 14.01.2022 a Scrisorii  

de Garantare nr.137/14.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 450.000,00 lei, în 

vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00  lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Renovare și dotare cămin cultural  
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din comuna Socodor, jud. 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.926/25.03.2021, întocmit de către 

domnul Crișan Gheorghe, secretarul general al comunei Socodor 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 prelungirii până la data de 14.01.2022 a Scrisorii de Garantare nr.137/ 

14.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 450.000,00 lei, în vederea garantării 

obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru 

implementarea proiectului intitulat: „Renovare și dotare cămin cultural din comuna Socodor, 

jud. Arad", în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr.C0760CN00031550200103/ 

30.12.2016 și acte adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale. 

 Domnul secretar prezintă stadiul realizării activităților din cadrul proiectului. Au fost 

realizate lucrările de renovare a căminului cultural și dotarea cu instalația de sunet, instalația 

de lumini și ecranul cu led și achiziția pentru cortul care se va amplasa în curtea căminului. 

Urmează în perioada următoare achiziția mobilierului, respectiv 350 scaune și 30 mese și 

costumele populare pentru formațiile de dansuri populare.   

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 9 

voturi ”pentru”, toți cei 9 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 35 privind aprobarea prelungirii până la data de 14.01.2022 a  

Scrisorii de Garantare nr.137/14.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 

450.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00  lei 

din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Renovare și 

dotare cămin cultural din comuna Socodor, jud. Arad”. 

Punctul 5 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării HCL Socodor nr.13 din 31.01.2019 

privind aprobarea introducerii contribuției pentru economia circulară în tariful încasat de către 

operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor . 

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               
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(favorabil sau nefavorabil). Mureșan Adrian Marius, favorabil, fără amendamente. 

Se prezintă raportul de specialitate înregistrat cu nr.930/25.03.2021, întocmit de către 

domnul Crișan Gheorghe, secretarul general al comunei Socodor. Se prezintă HCL nr.13/   

31.01.2019 cu privire la introducerea contribuției pentru economia circulară în tariful încasat 

de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a 

deșeurilor. 

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 9 

voturi ”pentru”, toți cei 9 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 36 privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local  

nr.13/31.01.2019 cu privire la introducerea contribuției pentru economia circulară în 

tariful încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de 

colectare și transport a deșeurilor. 

Punctul 6 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Socodor pentru anul 

2021. 

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.933/25.03.2021, 

întocmit de doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector de specialitate în cadrul Compartimen-

tului Financiar-contabil, impozite și taxe. 

  Sunt prezentate veniturile bugetului local, sumele primite prin adresa  ARG_STZ_  

2025/18.03.2021 emisă de A.J.F.P. Arad cu privire la sumele defalcate din TVA pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate, sumele primite prin adresa ARG_STZ_2026/ 

18.03.2021 cu privire la impozitul pe venit estimat în cota de 63%, în sumă de 721 mii lei, 

sumele alocate pentru echilibrarea bugetului local din impozitul pe venit și din taxa pe 

valoarea adăugată și adresa 7245/31.03.2021 prin se comunică sumele alocate de către 

Consiliul Județean pentru finanțarea proiectelor de investiții din cota de 6% din impozitul pe 

venit  pentru anul 2021. 

La partea de cheltuieli sunt prezentate detaliat fiecare cheltuială înscrisă în bugetul 

local, în cadrul fiecărui capitol bugetar și pe fiecare linie bugetară în parte. 

Bugetul local al Comunei Socodor pe anul 2021, are venituri totale și cheltuieli totale 

în suma de 21.292,00 mii lei, suma care include și excedentul înregistrat la 31.12.2020, din 

care la secțiunea de funcționare este prevăzută suma de 4.346,00 mii lei(20,41% din total 

buget) și la secțiunea de dezvoltare suma de 16.946,00 mii lei (79,59% din total buget).Se 

prezintă lista cu investițiile în derulare și cu investițiile propuse pentru anul 2021. Bugetul 

creditelor interne are venituri din împrumuturi în sumă de 13,76 mii lei și cheltuieli la 
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secțiunea de dezvoltare de 13,76 mii lei, sumă care se va utiliza pentru pre-finanțarea 

proiectelor cu finanțare nerambursabilă, conform destinație aprobate în Convenția de 

împrumut încheiată cu Ministerul Finanțelor. 

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 9 

voturi ”pentru”, toți cei 9 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 37 privind aprobarea bugetului local inițial al Comunei Socodor  

pentru anul 2021. 
Punctul 7 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Serviciului Apă - Canal Socodor pentru 

anul 2021. 

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.936/ 

25.03.2021, întocmit de doamna Tîlmaciu Nela - Daniela, inspector de specialitate în cadrul 

Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe. 

Sunt prezentate veniturile estimate din serviciile prestate de Serviciul Apă - Canal 

Socodor, respectiv furnizare apă și canalizare menajeră care sunt în valoare totală de 280 

mii lei. Cheltuielile prevăzute pentru anul 2021 sunt în sumă de 280 mii lei, din care 

cheltuieli de personal în sumă de 130 mii lei și cheltuieli cu bunurile și serviciile în sumă de 

150 mii lei. Sunt prezentate cheltuielile pe fiecare linie bugetară.  

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 9 

voturi ”pentru”, toți cei 9 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 38 privind aprobarea bugetului inițial pentru anul 2021 al  

Serviciului Apă - Canal Socodor. 
Punctul 8 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Socodor pentru anul 

2021. 

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. 
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 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.939/25.03.2021, întocmit de către   

doamna Tîlmaciu Nela - Daniela, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului 

Financiar-contabil, impozite și taxe din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Socodor. 

Veniturile totale ale  Clubului Sportiv Socodor sunt de 271 mii lei, venituri provenite  

din alocări de la bugetul local în sumă de 260 mii lei, din sponsorizări 10 mii lei și din alte  

surse 1 mii lei.  

Cheltuielile pentru anul 2021 sunt prevăzute să finanțeze activitatea sportivă pentru 

funcționarea a trei secții în cadrul clubului, respectiv secția fotbal cu suma alocată de 251 

mii lei, secția tenis de câmp cu suma alocată de 10 mii lei și secția navomodelism cu suma 

de 10 mii lei. Sunt prezentate cheltuielile clubului, din care cheltuielile de personal (salariu 

director club cu normă întreagă și contabilitate cu normă parțială) în sumă de 57 mii lei și alte 

cheltuieli cu bunurile și serviciile în sumă de 1 mii lei. Cheltuieli cu transportul la competițiile 

sportive în sumă de 25 mii lei. La secția fotbal, sunt prevăzute cheltuieli pentru echipele de 

seniori, junior și copii, cheltuieli cum sunt contractele de joc pentru activitatea sportivă la 

jucători și antrenori, indemnizație de efort sportivi, vize medicale, vize AJF, teste COVID-19, 

bareme arbitraje, combustibil  pentru  deplasări, medic  echipa, echipamente, alte cheltuieli 

necesare desfășurării activităților sportive în sumă de 168.000 lei.  

       Secția navomodelism, cheltuieli pentru organizarea de competiții, întreținere bază  

navomodelism, cheltuieli cu plata antrenorului/instructorului, indemnizație de efort sportivi, 

bareme arbitraje, combustibil  pentru  deplasări, echipamente, alte cheltuieli necesare 

desfășurării activităților sportive) în sumă de 10 mii lei; 

       Secția tenis de câmp, cheltuieli pentru organizarea de competiții, întreținere teren  

tenis de câmp, cheltuieli cu plata antrenorului/instructorului, indemnizație de efort sportivi, 

bareme arbitraje, combustibil pentru deplasări, echipamente, alte cheltuieli necesare 

desfășurării activităților sportive în sumă de 10.000  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 10 

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

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 39 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  

Clubului sportiv de drept public ”Club Sportiv Socodor” pe anul 2021. 
Punctul 9 

           Proiect de hotărâre privind validarea dispoziției primarului nr.40 din 04.03.2021. 

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  
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(favorabil sau nefavorabil). Mureșan Adrian Marius, favorabil, fără amendamente.  

Se prezintă raportul de specialitate înregistrat cu nr.942/25.03.2021, întocmit de către 

domnul Crișan Gheorghe, secretarul general al comunei Socodor. Se prezintă conținutul 

Dispoziției nr.40/04.03.2021 a primarului comunei Socodor cu privire la aprobarea 

modificărilor în cadrul contractului de finanțare al proiectului cu titlul „Eco trans system - 

transport transfrontalier ecologic în zona Socodor - Ketegyhaza”. Modificările au intervenit 

urmare la solicitarea de clarificări nr.1852M/03.03.2021 primită de la Secretariatul Tehnic 

Comun al Programului Interreg VA România – Ungaria 2014-2020, cu privire la întocmirea 

Actului Adițional nr.3 la contractul de finanțare. 

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 9 

voturi ”pentru”, toți cei 9 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 40 privind aprobarea validării Dispoziției nr.40/04.03.2021 a  

primarului comunei Socodor cu privire la aprobarea modificărilor în cadrul 
contractului de finanțare al proiectului cu titlul „Eco trans system - transport 
transfrontalier ecologic în zona Socodor - Ketegyhaza”. 
Punctul 10 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea neasumarea responsabilității organizării și 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadrul pentru achiziția produselor 

și a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru anul școlar 

2020-2021. 

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.945/25.03.2021, întocmit de către  

domnul Crișan Gheorghe, secretarul general al comunei Socodor. 

Se citește adresa nr. FN/10.03.2021 a Consiliului Județean Arad și se fac cunoscute 

prevederile H.G. nr.640/2017, Anexa nr. 6 „Procedura privind colaborarea și distribuirea de 

responsabilități între consiliile județene și consiliile locale”. 

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 9 

voturi ”pentru”, toți cei 9 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 41 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării  

procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziționarea 
produselor lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor privind derularea 
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măsurilor educative aferente distribuției de lapte, produse lactate și fructe în Școala 
Gimnaziala „Iustin Marșieu” Socodor, pentru anii 2021-2022, 2022-2023. 
Punctul 1 suplimentar  

Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării 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.1017/31.03.2021, întocmit de 
către domnul Crișan Gheorghe, secretarul general al comunei Socodor.  

Se prezintă nota privind aprobarea preliminară a proiectului „Alimentare cu gaze 
naturale în comunele Socodor, Grăniceri și Pilu, județul Arad”, primită de la MIPE, 
înregistrată cu nr.27614/ 17.03.2021 prin care se solicită refacerea bugetului prin includerea  
TVA ca și cheltuială neeligibilă și necesarul de finanțare de 98,91%. Astfel proiectul este 
generator de venit și necesarul de cofinanțare din partea beneficiarului este de 1,09%, 
respectiv suma de 509.122,79 lei. 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 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 dar pentru care MIPE a demarat procedura de 
modificare a legislației de profil prin care TVA aferent cheltuielilor eligibile să poată fi 
decontat de la bugetul de stat. 

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

solicitate clarificări  pentru proiectul de hotărâre. 

Domnul consilier Igna Ioan: 

 Domnul primar, până la urmă vom avea gaz anul acesta sau….? 

 Domnul primar: în funcție de atribuirea contractelor de achiziții publice din cadrul 

proiectului, cred că cel mai repede ar fi în vara anului 2022, dacă nu vor exista contestații. 

Avem de atribuit contractul pentru proiectare tehnică, după care contractul de lucrări și 

contractul pentru supraveghere lucrări, dirigenția de șantier. Toate acestea numai după ce 

semnăm contractul de finanțare, care eu sper că va avea loc probabil în luna aprilie. 

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 9 

voturi ”pentru”, toți cei 9 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în 

funcție, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 42 privind aprobarea instrumentării proiectului „Alimentare cu  

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

Întrebări și interpelări. 

Domnul președinte: 

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

Nu sunt întrebări din partea consilierilor locali. 

Domnul consilier Teorean Claudiu Dan: 

 Domnule primar, vă rog să interveniți pe drumul agricol care face legătura  

dintre drumul de exploatare modernizat anul trecut și limita cu localitatea Pilu, este vorba 

despre aproximativ 300-400 m, este impracticabil. 
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 Domnul primar: încercăm să rezolvăm amenajarea tronsonului respectiv din  

bugetul local sau să-l cuprindem într-un nou proiect de amenajare a infrastructurii de drumuri 

agricole, proiect prin care să încercăm să obținem o finanțare nerambursabilă prin PNDR 

2021-2027, dacă va există o măsură care să finanțeze proiecte de modernizare a drumurilor 

de exploatare ca și în perioadele de finanțare precedente, respectiv 2007-2013 și 2014-2020. 

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                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                       CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL  

              HANZA REMUS OVIDIU                                       CRIŞAN GHEORGHE  


