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 Număr de înregistrare: 1569 din 14 mai 2021 

   

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 14 mai 2021 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 

Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.65 din data de 

07 mai 2021. 

Şedinţa începe la ora  fixată în convocator -  ora 0900
 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, participă domnișoara Unc-Suciu Alina-Georgeta, studentă în cadrul 

Universității Aurel-Vlaicu Arad, Facultatea de Administrație Publică, care se află în practică la 

Primăria comunei Socodor. 

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 16.04.2021, sunt discuţii pe marginea 

acestuia. 

Nefiind discuții cu referire la  conținutul procesului-verbal de la şedinţa ordinară din 16 

aprilie 2021, 

Se adoptă astfel: 

HOTĂRÂREA nr.51 privind aprobarea Procesului-verbal de la şedinţa ordinară din 16 

aprilie 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 Igna Ioan, prezintă consilierilor 
 

ORDINEA DE ZI 

după cum urmează: 

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

ordinare din data de 16 aprilie 2021; 
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2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31 martie 2021; 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune numărul 

26 din 14 mai 2011, încheiat cu asociația Trei Păstori Socodor; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de comodat pentru 

cabinetele medicale din cadrul Dispensarului uman Socodor; 

5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local în luna mai 2021; 

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Club Sportiv Socodor în luna mai 

2021; 

7.Întrebări și interpelări; 

8.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 cu 

încă două puncte, după cum urmează: 

Punctul 1 suplimentar al ordinii de zi:Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 

până la data de 23.08.2022 a Scrisorii de Garantare nr.495/29.08.2017 de la FNGCIMM SA 

IFN  în valoare de 1.200.000,00 lei,  în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 

1.200.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: 

„Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră în 

comuna Socodor, județul Arad”; 

Punctul 2 suplimentar al ordinii de zi:Proiect de hotărâre privind aprobarea 

achiziționării (cumpărării) de către Comuna Socodor a imobilului înscris în CF nr.304896 

Socodor, număr topografic 304896, în suprafață de 5.000 mp, situat în localitatea Socodor,  

nr.FN, județul Arad, aparținând doamnei Corb Silvia. 

Domnul președinte întreabă consilierii dacă mai sunt alte propuneri sau discuții cu 

privire la ordinea de zi, inclusiv pentru punctele suplimentare.  

Nu mai sunt alte propuneri și nici alte discuții. 

           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.52 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 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune numărul 

26 din 14 mai 2011, încheiat cu asociația Trei Păstori Socodor, urmând ca punctul 2 să fie 

discutat ulterior și ținând cont de faptul că primul punct a fost aprobat prin adoptarea Hotărârii 

nr.51. 

Domnul secretar intervine și arată că, consilierul local aflat în conflict de interese 

trebuie să se abțină de la adoptarea prezentei hotărâri care ar putea produce un folos 

material pentru sine sau pentru: soți, rude până la grad II, creditori, companii în care este 

unic asociat, administrator, sau de la care obține venituri; altă autoritate din care face parte; 

persoane fizice sau juridice care au făcut plăți sau cheltuieli pentru acesta; asociație sau 

fundație din care face parte. Invită consilierii locali Teorean Claudiu Dan, Mureșan Adrian 
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Marius, Unc Dimitrie și Moț Dănuț să nu participe la discuții și la momentul votului să 

părăsească sala pentru a evita un conflict de interese. 

Consilierii locali Teorean Claudiu Dan, Mureșan Adrian Marius, Unc Dimitrie și Moț 

Dănuț părăsesc sala de ședință până la finalizarea dezbaterilor și adoptarea proiectului de 

hotărâre.  

Președintele de ședință dă 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, pentru domnul președinte Mureșan Adrian  

Marius, domnul Nădăban Stelian Traian ( favorabil sau nefavorabil).Nădăban Stelian Traian, 

favorabil, fără amendamente. 

 Domnul Crișan Gheorghe prezintă raportul de specialitate înregistrat cu nr.1472/ 

07.05.2021, întocmit de către domnul Nădăban Cristian Gheorghe, inspector în cadrul 

Compartimentului agricol și de către domnul referent Heinzl Carol Marcel din cadrul 

Compartimentului urbanism, angajați în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Socodor. Se prezintă prevederile contractului de concesiune nr.26 mai 2011 

încheiat cu Asociația Trei Păstori Socodor, actul adițional nr.1 din 26 mai 2016, actul adițional 

nr.2 din 16 iunie 2016 și proiectul actului adițional nr.3 din 14 mai 2021 care urmează să fie 

încheiat, după încheierea ședinței. Se solicită prelungirea termenului de concesiune până la 

31.12.2022, astfel încât Asociația Trei Păstori Socodor să poată depune cererea de plată la 

Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură în conformitate cu prevederile Ordinului MADR 

nr.45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de 

implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1alin. (2) si (3) si art. 35 alin. (3) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor 

instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022. 

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 7 voturi, 

votând „pentru” toți cei 7 consilieri prezenți la discuțiile punctului 3 de pe ordinea de 

zi, din totalul de 11 consilieri în funcție, fiind îndeplinite condițiile de majoritate 

absolută prevăzute de art.139 alin.(3) lit.g) și se  astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 53 privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 26 

din 14 mai 2011.  

Punctul 4 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii contractului de comodat pentru 

cabinetele medicale din cadrul Dispensarului uman Socodor. 

Cei patru consilieri locali, care nu au participat la discuțiile și votului de la punctul 3 de 

pe ordinea de zi sunt rugați să-și reia locurile în sala de ședințe. 

 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: 
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 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.1475/ 

07.05.2021, întocmit de către domnul Crișan Gheorghe, secretarul general al comunei și de 

către domnul Pășcuț Gheorghe Florin, inspector în cadrul Compartimentului financiar-

contabil, impozite și taxe. Se prezintă cererile celor doi medici, respectiv cererea domnului 

Micoară Adolf Aladar - medic specialist - medicina de familie și a doamnei doctor Rani 

Cristina – medic specialist - medicina de familie. Se propune darea în administrare gratuită a 

cabinetului în care funcționează Dr. Micoară Adolf Aladar, medic de familie și a cabinetului în 

care funcționează Dr. Rani Cristina, medic de familie, pe o perioadă de 5 ani, începând cu 

data de 31 mai 2021 și până la data de 01 iunie 2026 precum și scutirea de la plata 

impozitului pe clădirile în care funcționează cabinetele medicale și pentru terenul aferent, în 

conformitate cu prevederile Codului fiscal.    

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, 

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

funcție, fiind astfel îndeplinite condițiile de majoritate absolută prevăzute de art.139 

alin.(3) lit. g) și astfel se adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 54 privind aprobarea încheierii contractului de comodat pentru  

cabinetele medicilor de familie  din cadrul Dispensarului Uman Socodor.  

Punctul 5 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna mai 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.1478/07.05.2021, întocmit de 

către doamna Ilieși Brigitta Claudia -  inspector în cadrul Compartimentului financiar-contabil, 

impozite și taxe din aparatul de specialitate al primarului comunei Socodor. 

Sunt prezentate veniturile și cheltuielile prevăzute în bugetul local rectificat în luna 

mai. Diferența față de bugetul iniția, aprobat în luna martie, o reprezintă suma de 114 mii lei 

primită de la ANCPI, pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul 

Programului național de cadastru și carte funciară, pentru Finanțarea III, sumă care urmează 

să fie achitată către prestatorul de servicii. Venituri totale și cheltuieli totale sunt în suma de 

21.602,00 mii lei, suma care include și excedentul din anul 2020, din care la secțiunea de 

funcționare suma de 4.646,00 mii lei și la secțiunea de dezvoltare suma de 16.956 mii lei. 
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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, votând „pentru” toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 

consilieri în funcție,  fiind îndeplinită condiția de majoritate absolută, cerută de 

prevederile art.139 alin.3 lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare și este astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 55 privind aprobarea bugetului local rectificat în luna mai al  

Comunei Socodor.  

Punctul 6 

          Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Club Sportiv Socodor în luna mai 

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.1481/07.05.2021, întocmit de 

către doamna Tîlmaciu Nela Daniela – inspector în cadrul Compartimentului financiar-

contabil, impozite și taxe din aparatul de specialitate al primarului comunei Socodor.  

Bugetul  de venituri  și cheltuieli, rectificat în luna mai, al Clubului Sportiv de Drept 

Public  „Club Sportiv Socodor”, este în sumă totală de 271.000 lei, din care 260.000 lei 

venituri de la bugetul local și suma de 11.000 lei venituri din alte surse. Clubul sportiv a primit 

o sponsorizare de 4.000 lei de la SC Arbotrans SRL, sumă primită cu destinația de achiziție 

a unui echipament sportiv. Astfel, prin rectificarea bugetului, au fost prevăzute cheltuieli 

pentru achiziția echipamentului sportiv, conform destinației sumelor provenite din 

sponsorizarea respectivă. 

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, votând „pentru” toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 

consilieri în funcție, fiind îndeplinită condiția de majoritate absolută, cerută de 

prevederile art.139 alin.3 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 56 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  

Clubului sportiv de drept public ”Club Sportiv Socodor” rectificat în luna mai 2021. 

Punctul nr.1 suplimentar 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 23.08.2022 a Scrisorii 

de Garantare nr.495/29.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 1.200.000,00 lei,  în 

vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.200.000,00 lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Reabilitare și extindere sistem de 

alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră în comuna Socodor, județul Arad”. 
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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.1530/12.05.2021, 

întocmit de domnul Crișan Gheorghe – secretar general 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 stadiul de realizare al activităților din cadrul proiectului și se solicită 

aprobarea prelungirii până la data de 23.08.2022 a Scrisorii de Garantare nr.495/ 29.08.2017 

de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.200.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de 

plată a avansului de 1.200.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea 

proiectului intitulat: „Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere 

canalizare menajeră în comuna Socodor, județul Arad ", în baza contractului de finanțare 

nerambursabilă nr. C0720AN000117 50200690/ 23.08.2017 și acte adiționale ulterioare, în 

favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Sumele necesare pentru plata 

comisionului sunt cuprinse în bugetul local pentru 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 acest proiect de hotărâre care se aprobă  cu 11 

voturi, votând „pentru”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 

consilieri în funcție, fiind îndeplinită condiția de majoritate absolută, cerută de 

prevederile art.139 alin.3 lit. a) și se adoptă astfel: 

HOTĂRÂREA nr.  57 privind aprobarea prelungirii până la data de 23.08.2022 a  

Scrisorii de Garantare nr.495/29.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 

1.200.000,00 lei,  în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.200.000,00 

lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: 

„Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră 

în comuna Socodor, județul Arad”. 

Punctul nr.2 suplimentar 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării (cumpărării) de către Comuna 

Socodor a imobilului înscris în CF nr.304896 Socodor, număr topografic 304896, în suprafață 

de 5.000 mp, situat în localitatea Socodor,  nr. FN, județul Arad, aparținând doamnei Corb 

Silvia. 

  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. 
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 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.1535/ 

12.05.2021, întocmit de domnul Crișan Gheorghe, secretar general. Se solicită aprobarea 

cumpărării de către Comuna Socodor a imobilului în suprafață de 5.000 mp, înscris în CF nr. 

304896 Socodor, număr topografic 304896,  în vederea construirii pe terenul respectiv de 

locuințe care vor fi închiriate tinerilor cu vârsta de până la 35 ani și pentru persoanele care 

deservesc comuna, respectiv cadre didactice, polițiști și funcționari publici, sală de sport, 

bazin de înot și/sau alte obiective stabilite de către Consiliul local. Conform raportului de 

evaluare nr. 1.05.2 V-C din 10 mai 2021 întocmit de către domnul Berdie Călin Savu și a 

Procesului – verbal de negociere suma la cer se propune achiziția este de 3 euro/mp. Cu 

semnarea contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică din partea comunei Socodor 

se propune împuternicirea domnului Jura Ioan Dimitrie, primarul comunei Socodor. 

alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni. 

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, votând „pentru”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 

consilieri în funcție, fiind îndeplinită condiția de majoritate calificată, cerută de 

prevederile art.139 alin.(2) și se adoptă astfel: 

HOTĂRÂREA nr.  58 privind aprobarea achiziționării (cumpărării) de către 

Comuna Socodor a imobilului înscris în CF nr.304896 Socodor, număr topografic 

304896, în suprafață de 5.000 mp, situat în localitatea Socodor,  nr. FN, județul Arad, 

aparținând doamnei Corb Silvia. 

Se trece la punctul nr.2 înscris pe ordinea de zi, privind aprobarea execuției 

bugetare la 31 martie 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 de către  domnul Crișan Gheorghe raportul de specialitate înregistrat la 

Primăria Comunei Socodor sub nr.1469/07.05.2021 întocmit de doamna întocmit de către 

doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector în cadrul compartimentului financiar contabil, 

impozite și taxe din cadrul Primăriei Socodor cu privire la execuția bugetului local la 

31.03.2021, raportul nr.1469/a/07.05.2021 privind execuția bugetului creditelor interne la 

31.03.2021, raportul nr.1469/b/07.05.2021 privind execuția bugetului veniturilor proprii și 

subvenții  la 31.03.2021 a Serviciului Apă - Canal și raportul nr.1469/c/31.03.2021 privind 

execuția la data de 31.03.2021 a Club Sportiv Socodor. 

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

plățile efectuate în perioada 01.01.2021 - 31.03.2021, pe secțiuni de funcționare, respectiv 

secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform execuției întocmite de către 
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Trezoreria Chișineu-Criș. Se prezintă veniturile încasate și plățile efectuate în perioada 

01.01.2021-31.03.2021  aferente  bugetului creditelor interne, execuția pentru trimestrul I 

anul 2021  a Serviciului Apă - Canal Socodor și execuția pentru trimestrul I anul 2021 a Club 

Sportiv Socodor. 

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, votând „pentru”, toți cei 11 consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 

consilieri în funcție, fiind îndeplinită condiția de majoritate absolută, cerută de 

prevederile art.139 alin.(3) lit.a) și se adoptă astfel: 

HOTĂRÂREA nr.  59 privind aprobarea execuției bugetare la 31 martie 2021. 

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 Igna Ioan declară închise 

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local Socodor și le mulțumește tuturor pentru 

participarea la ședință. 

 

 

            PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                       CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL  

                        IGNA IOAN                                                   CRIŞAN GHEORGHE  

 


