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HOTĂRÂREA Nr.25  din 14 martie 2017 
privind aprobarea participării Comunei Socodor la programul ,,Controlul 

Integrat al Poluării cu Nutrienți 2016-2022” 
 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 748/10.03.2017 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 709/10.03.2017  întocmit de către biroul  agricol  din cadrul 

Primăriei Comunei Socodor; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

-  prevederile art. 44 alin.(1)  din Legea nr.276/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-  prevederile  Ordinului 1182/22.11.2005 al Ministerului Mediului și Gospodaririi Apelor și 

Ordinul 1270/30.11.2005 al  Ministerului Agriculturii Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu 

modificările și completările ulterioare, ordin comun privind aprobarea Codului de bune 

practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole; 

- Ghidul solicitantului”Investiții la Nivelul Comunităților Locale pentru Reducerea Poluării cu 

Nutrienți”; 

- prevederile art. 36 alin (2) lit (b), alin.(4) lit.(f)  din Legea 215/2001 privind administraţia  

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Votul exprimat în unanimitate ”pentru” de către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă 

din cei 11 în funcţie. 

             În temeiul art. 45 alin (1) și alin (2) lit.(d)  din Legea nr.215/2001 privind  

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  

  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă participarea comunei Socodor la programul ,,Controlul Integrat al Poluării 

cu Nutrienți 2016-2022” în vederea obținerii de finanțare  nerambursabilă pentru proiectul cu 

titlul ,, Construire stație de compostare, ambalare /peletizare a gunoiului de grajd în comuna 

Socodor, județul Arad”.  

Art.2: Din bugetul local al comunei Socodor se va asigura cofinanţarea obiectivului de 

investiţie  prevăzut la art. 1, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi serviciului contabilitate/birou 

agricol şi se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet 

www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi 

Contencios Administrativ.     
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