
                               
                             HOTĂRÂREA nr. 29 din 31.03.2017 

privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 31.03.2017  
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR 
ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 31 MARTIE  2017 
 
Luând act de Ordinea de zi cuprinsă în Dispoziția primarului de convocare a şedinţei numărul 
35/24.03.2017; 
-prevederile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală cu 
modificările şi completările ulterioare, 
Votul exprimat în  unanimitate”pentru” de către cei 11 consilieri prezenți la ședință din cei 11 
în funcție;  
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1: Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare cu următoarele puncte: 
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului Procesului-verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local Socodor din data de 14 martie 2017; 
2.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul 
de specialitate al Primarului Comunei  Socodor  pe anul 2017; 
3.- Proiect de hotărâre  privind aprobarea raportului privind starea  economică, socială și de 
mediu a comunei Socodor în anul 2016; 
4.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea  cotei de combustibil  pentru autoturismul și  utilajele 
din dotarea primăriei Socodor în anul 2017; 
5.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea cadrului general și a procedurii privind acordarea  
finanțării nerambursabile de la bugetul local pentru cultură, asistență socială , culte și sport în 
anul 2017; 
6.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2016; 
7.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizați ai 
proiectului cu titlul ”Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare 
menajeră, în Comuna Socodor, județul Arad” și aprobarea depunerii acestuia  în cadrul 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020) în vederea obținerii unei finanțări 
nerambursabile; 
8.- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu titlul ” 
Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Socodor și Ketegyhaza” și 
aprobarea depunerii acestuia în cadrul Programului de Cooperare Teritorială 2014-2020 
”Interreg V A România-Ungaria” în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile; 
Punctul 1 suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului local de 
implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea 
teritoriului 
Art. 2: Prezenta se comunică cu  Instituţia Prefectului-Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi 
Contencios Administrativ şi un exemplar se arhivează. 
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