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 Număr de înregistrare: 2063 din 25 iunie 2021 

   

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 25 iunie 2021 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 

Socodor, judeţul Arad. 

 Şedinţa consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului  nr.79 din data de 

18 iunie 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 9 consilieri, 

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

Teorean Ioan Cornel, Ţapoş Dimitrie Ioan, Moț Dănuț și Mureşan Adrian Marius.  

           Sunt absenți motivați domnii consilieri Teorean Claudiu Dan și Nădăban Stelian Traian.  

 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 Boțoc Cătălin Adrian și 

domnul Pășcuțiu Gheorghe Florin, angajați ai Primăriei 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 14 mai 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 14.05.2021, sunt discuţii pe marginea 

acestuia. 

Nefiind discuții cu referire la  conținutul procesului-verbal de la şedinţa ordinară din 14 

mai 2021, 

Se adoptă astfel: 

HOTĂRÂREA nr.60 privind aprobarea Procesului-verbal de la şedinţa ordinară din 14 

mai 2021, în unanimitate de voturi (9 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 14 mai 2021; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna iunie 2021; 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 09.02.2022 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 
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nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat:„Amenajare infrastructură drumuri 

agricole în comuna Socodor, județul Arad”; 

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

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului funcții a Comunei 

Socodor; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unificării prin alipire a suprafeței de teren 

înscrisă în CF 304896, nr. cadastral 304896, în suprafață de 5.000 mp cu suprafața de teren 

înscrisă în CF 304887, nr. cadastral 304887, în suprafață de 26.588 mp; 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL 29/2021 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 mp,  

situat în localitatea Socodor nr.66, înscris în CF.304305 Socodor, nr. topografic 304305; 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea avizării delegării prin concesiune a gestiunii 

activității de colectare separată și transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice și 

electronice, baterii și acumulatori, din judeţul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — LOT 

1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5, avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și 

a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului 

de salubrizare în județul Arad, LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5; 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii și semnării Contractului de delegare a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată 

și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad – Zona  2, cu Asocierea Salub-

Prest Eco S.R.L. & Consult Soc Centrum S.R.L;  

10.Întrebări și interpelări; 

11.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 atestarea modificării și 

completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Socodor, județul 

Arad. 

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 9 voturi ”pentru”, toți cei 9 

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

condiția de majoritate simplă, 

HOTĂRÂREA nr.61 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. 
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  În continuare se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi. 

Punctul 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna iunie 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.1968/18.06.2021, 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 iunie. 

Diferența față de bugetul iniția, aprobat în luna mai, o reprezintă suma de 46 mii lei primită de 

la CJ Arad, pentru finanțarea întocmirii documentațiilor de actualizare și completare a PUG și 

RLU, sumă care urmează să fie achitată către prestatorul de servicii. Venituri totale și cheltuieli 

totale sunt în suma de 21.648,00 mii lei, suma care include și excedentul din anul 2020, din 

care la secțiunea de funcționare suma de 4.666,00 mii lei și la secțiunea de dezvoltare suma 

de 16.982 mii lei. La partea de cheltuieli se alocă suplimentar suma de 26 mii lei pentru plata 

serviciilor de actualizare a PUG și RLU Socodor și suma de 30 mii lei pentru amenajarea unui 

grup sanitar în cadrul Postului de Poliție Socodor și racordarea la rețeaua publică de canalizare, 

conform prevederilor art.10, lit.(a) din OUG 57/2019 privind codul administrativ. 

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, 

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

funcție, fiind îndeplinite condițiile de majoritate absolută prevăzute de art.139 alin.(3) lit.a) 

și se  astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 62 privind aprobarea bugetului local rectificat în luna iunie al  

Comunei Socodor.  

Punctul 3 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii până la data de 09.02.2022 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”. 

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. 



4 

 

 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 09.02.2022 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 nr. C0430A000011550200003/25.10.2016 și a actelor adiționale 

ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Principalul motiv pentru 

care se solicită prelungirea termenului de execuție a contractului îl reprezintă lucrările 

suplimentare de îmbunătățire a infrastructurii pe Drumul Agricol nr.7 (DA7) prin aplicarea unui 

strat de asfalt de bază și a unui strat de asfalt de uzură, lucrări care fac obiectul unui act 

adițional la contractul de finanțare și care se află depus pentru evaluare la Centru Regional 5 

Vest Timișoara. 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 acesta propunere care se aprobă cu 9 voturi, 

votând „pentru” toți cei 9 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. a) și astfel se adoptată: 

HOTĂRÂREA nr.  63 privind aprobarea prelungirii până la data de 09.02.2022 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”. 

Punctul 4 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 14.01.2022 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 secretar prezintă raportul de specialitate, înregistrat cu nr.1530/12.05.2021,  
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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 14.01.2022 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 nr.C0720RN00011550200001/30.12.2016 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 9 

voturi, votând „pentru” toți cei 9 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. 64 privind aprobarea prelungirii până la data de 14.01.2022 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 5 

          Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului funcții a 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. 

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.1981/ 

18.06.2021, întocmit de către domnul Crișan Gheorghe, secretarul general al comunei Socodor. 

Se prezintă adresa nr.3214/26.04.2021 transmisă de Instituţia Prefectului – Judeţul Arad, 

înregistrată la Primăria Socodor cu nr.1422/05.05.2021, prin care se comunică numărul maxim 

de posturi pentru anul 2021, alocat Primăriei comunei Socodor. Se prezintă modificările 

solicitate la organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Socodor, județul Arad, modificări din cadrul Compartimentului implementare proiecte cu 

finanțare nerambursabilă, unde se înființează două noi posturi contractuale, respectiv inspector 

de specialitate, debutant, funcție contractuală de execuție, vacantă, studii superioare și referent, 

debutant, funcție contractuală de execuție, vacantă, studii medii. 

Domnul preşedinte consultă plenul dacă mai sunt şi alte observaţii sau dacă mai sunt  
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solicitate clarificări  pentru proiectul de hotărâre. 

Nu mai sunt alte clarificări și nici  alte propuneri. 

           Nefiind alte discuţii se încheie acest punct.  

           Preşedintele de  şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre care se aprobă  cu 9 

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

în funcție, fiind îndeplinită condiția de majoritate simplă, cerută de prevederile art.139 

alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 65 privind aprobarea modificării organigramei si a statului de funcții a 

Primăriei Socodor. 

Punctul 6 

          Proiect de hotărâre privind aprobarea unificării prin alipire a suprafeței de teren înscrisă în 

CF 304896, nr.cadastral 304896, în suprafață de 5.000 mp cu suprafața de teren înscrisă în CF 

304887, nr.cadastral 304887, în suprafață de 26.588 mp. 

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 sub nr.1984 din 18.06.2021 întocmit de 

către secretarul comunei Socodor, domnul Crișan Gheorghe și domnul Nădăban Cristian 

Gheorghe, inspector în cadrul Compartimentului Agricol din aparatul de specialitate al primarului 

Comunei Socodor. 

În vederea realizării alipirii imobilului cu număr cadastral 304896, înscris în Cartea 

Funciară numărul 304896, cu imobilul având număr cadastral 304887, înscris în Cartea 

Funciară numărul 304887 a localității Socodor și înscrierii în evidențele de cadastru și carte 

funciară  a imobilului rezultat în suprafață de 31.588 mp, amplasat în intravilanul comunei 

Socodor, s-a întocmit documentația topografică de PFA Rus Cristinel, deținător al Certificatului 

de Autorizare nr.41,RO-AR-F, cat. B, eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Arad.    

Pentru realizarea mai multor obiective de investiții de interes local, cum sunt construirea 

unei săli de sport, a unui bazin de înot, a două blocuri de locuințe destinate închirierii pentru 

tineri, construcției de locuințe pentru specialiști în educație și sănătate, precum și a altor 

investiții, se impune alipirea imobilului înscris în Cartea Funciară numărul 304896, în suprafață 

de 5.000 mp, cu imobilul având număr cadastral 304887, înscris în Cartea Funciară numărul 

304887 a localității Socodor în suprafață de 26.588 mp, după care se va parcela în funcție de 

suprafața de teren necesară realizării obiectivelor de investiții propuse în cadrul strategiei de 

dezvoltare a comunei Socodor în perioada 2021-2027, cu accesarea de fonduri nerambursabile 

prin PNRR, fondurile structurale aferente perioadei 2021-2027, de la bugetul de stat și alocări 

din bugetul local și alte surse atrase, inclusiv credite rambursabile. 

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.  
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           Preşedintele de  şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre care se aprobă  cu 9 

voturi, votând „pentru” toți cei 9 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.g) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 66 privind aprobarea documentației de alipire a imobilului cu  

număr cadastral 304896, înscris în Cartea Funciară numărul 304896, cu imobilul având 

număr cadastral 304887, înscris în Cartea Funciară numărul 304887 a localității Socodor. 

Punctul 7 

          Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL 29/2021 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 mp, situat în 

localitatea Socodor nr.66, înscris în CF.304305 Socodor, nr. topografic 304305. 

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.1990/18.06.2021, întocmit de către 

domnul Crișan Gheorghe, secretar general al comunei Socodor. Urmare la adresa nr. 10714 din 

14 mai 2021 emisă de Agenția Națională pentru Locuințe, se solicită corectarea denumirii 

investiției pe tot cuprinsul HCL 29/26.02.2021, astfel am procedat la corectarea denumirii 

proiectului  „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Arad, comuna 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 9 

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

în funcție, fiind îndeplinită condiția de majoritate simplă, cerută de prevederile art.139 

alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 67 privind aprobarea modificării HCL 29/2021 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 mp, situat în localitatea Socodor nr.66, înscris în CF.304305 Socodor, nr. topografic 

304305. 

Punctul 8 

          Proiect de hotărâre privind aprobarea avizării delegării prin concesiune a gestiunii 

activității de colectare separată și transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice și 

electronice, baterii și acumulatori, din judeţul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — LOT 

1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5, avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și 

a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului  
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de salubrizare în județul Arad, LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5. 

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.1996/18.06.2021, întocmit de către 

doamna Stuparul Ana Andreea, consilier în cadrul Compartimentului achiziții din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Socodor. 

   Se prezintă modul de organizare şi realizare a gestiunii serviciului public de salubrizare, 

respectiv colectarea separată și transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice și 

electronice, baterii și acumulatori, din judeţul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — LOT 

1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5, prin gestiune delegată, studiu de fundamentare a deciziei de 

delegare prin concesiune a gestiunii, strategia de contractare și documentația de atribuire.  Se 

mandatează d-nul Jura Ioan Dimitrie, reprezentant al Consiliului Local Socodor în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SIGD Arad să voteze pentru aprobarea 

organizării şi realizarea gestiunii serviciului public de salubrizare prin gestiune delegate, 

Strategiei de contractate, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru 

delegarea unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 2 Lot 1 

și Zona 5 Lot 2 prin licitație deschisă și să semneze în numele și pe seama Consiliul Local al 

Socodor documentele necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, iar în lipsa acestuia 

se mandatează domnul Heinzl Carol Marcel, referent în cadrul Compartimentului de urbanism. 

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, votând „pentru” toți cei 9 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.f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 68 privind aprobarea avizării delegării prin concesiune a gestiunii 

activității de colectare separată și transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv 

fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 

electrice și electronice, baterii și acumulatori, din judeţul Arad, proiect gestionat de ADI-

SIGD Arad — LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5, avizarea Strategiei de contractare, a 

Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii 

unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, LOT 1 - ZONA 2; 

LOT 2- ZONA 5. 

Punctul 9 

          Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii și semnării Contractului de delegare a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată 

și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad – Zona  2, cu Asocierea Salub- 
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Prest Eco S.R.L. & Consult Soc Centrum S.R.L. 

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.1993/18.06.2021, întocmit de către 

domnul Crișan Gheorghe, secretar general al comunei Socodor. 

   Se solicită aprobarea încheierii și semnării Contractului de delegare a gestiunii unor 

activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor municipale din județul Arad – Zona  2, cu Asocierea Salub-Prest Eco 

S.R.L. & Consult Soc Centrum S.R.L. Se prezintă tarifele distincte facturate de către Asocierea 

Salub-Prest Eco S.R.L. & Consult Soc Centrum S.R.L. și plătit de către utilizatorii casnici și non-

casnici pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al deşeurilor municipale. 

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, votând „pentru” toți cei 9 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.c) și lit.f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, fiind astfel adoptată: 

HOTĂRÂREA nr. 69 privind aprobarea încheierii și semnării Contractului de  

delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 

colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad – 

Zona  2, cu Asocierea Salub-Prest Eco S.R.L. & Consult Soc Centrum S.R.L. 

Punctul nr.1 suplimentar 

           Proiect de hotărâre privind atestarea modificării și completării Inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al comunei 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 secretar prezintă raportul de specialitate, înregistrat cu nr.2067/25.06.2021, 

întocmit de domnul Crișan Gheorghe – secretar general al comunei Socodor. Astfel, în 

inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Socodor, însușit prin Hotărârea 

Consiliului Local Socodor nr.38/2001 cu modificările și completările ulterioare și atestat în 

Anexa nr.56 la Hotărârea Guvernului nr.976/2001 privind atestarea domeniului public al 
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județului Arad, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Arad, cu modificările 

și completările ulterioare, la secțiunea I „Bunuri imobile” după poziția nr.36, se introduce o nouă 

poziție, poziția nr.37, care cuprinde Teren  și construcție „Grădinița cu program normal  

Socodor”, amplasat în localitatea Socodor nr.332/a și 332/b, județul Arad, intravilan, teren cu 

suprafața de 1376 mp, categoria de folosință curți construcții. Construcție  realizată în anul 

2019, cărămidă, parter, suprafața construită de 541 mp, suprafața desfășurată de 541 mp, 

compusă din 4 săli de grupă fiecare cu grup sanitar, sală multifuncțională, hol acces recepție, 

spațiu „cornul și laptele”, boxă materiale curățenie, cabinet medical și grup sanitar, vestiar, 

cancelarie. Vecini la Nord – domeniul public, - stradă, la Vest - Biserica Ortodoxă Socodor, la 

Est - domeniul public Școala Gimnazială „Iustin Marșieu” Socodor, Sud - domeniul public 

Școala Gimnazială „Iustin Marșieu” Socodor. Valoarea de inventar a construcției este de 

1.426.966,41 lei, sumă rezultată în urma recepției la terminarea lucrărilor din anul 2019. 

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, votând „pentru”, toți cei 9 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. g), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare și se adoptă astfel: 

HOTĂRÂREA nr.  70 privind atestarea modificării și completării Inventarului  

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Socodor, 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. 

Diverse. 

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

prezinte alte probleme legate de comuna Socodor. 

Domnul primar informează consilierii locali despre încheierea contractului de finanțare 

pentru proiectului „Alimentare cu gaze naturale a comunelor Socodor, Grăniceri și Pilu” și invită 

consilierii locali să participe sâmbătă, 03 iulie 2021, începând cu orele 10 la conferința 

organizată cu ocazia începerii proiectului mai sus menționat. 

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  

 


