
 

                             HOTĂRÂREA nr. 10 din 15.02.2017 
privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din data de 15.02.2017  

 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR 
ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 15 FEBRUARIE  2017 
 
Luând act de Ordinea de zi cuprinsă în Dispoziția primarului de convocare a şedinţei 
numărul 14/12.02.2017; 
Votul exprimat în  unanimitate”pentru” de către cei 10 consilieri prezenți la ședință din 
cei 10 în funcție;  
 
În temeiul art. 39 alin. 1 şi alin 3 , coroborat cu prevederile art.  din Legea 215/2001 
privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1: Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare cu următoarele puncte: 
 
1.- Proiect de hotărâre  privind aprobarea acoperirii deficitului  pe secțiuni, la sfârșitul  
exercițiului bugetar al anului 2016; 
2.- Proiect de hotărâre privind aprobarea  Actul adițional nr. 1 la Acordul Document de 
poziție privind modul de implementare a proiectului “Sistem  Integrat de Gestionare a 
Deșeurilor  Județul Arad", conform anexei; 
3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea  platii cotizaţiei Consiliului  Local Socodor  
aferentă anului 2017, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat 
de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.; 
4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii şi realizarii gestiunii serviciului public 
de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 
municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrii şi 
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, - Zona 2 , 
prin gestiune delegată; 
 
Art. 2: Prezenta se comunică cu  Instituţia Prefectului-Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi 
Contencios Administrativ şi un exemplar se arhivează. 
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