
                               
                             HOTĂRÂREA nr. 50 din 11.05.2017 

privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din data de 11.05.2017  
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR 
ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 11 mai  2017 
 
Luând act de Ordinea de zi cuprinsă în Dispoziția primarului de convocare a şedinţei numărul 

62/08.05.2017; 

- 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 10 consilieri prezenți la ședință din cei 11 

în funcție,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1: Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare cu următoarele puncte: 

1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului Procesului-verbal al şedinţei ordinare a  

Consiliului Local Socodor din data de 28 aprilie 2017; 

2.- Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Comunei Socodor; 

3.- Proiect de hotărâre privind  însuşirea variantei finale a proiectului de steag a comunei; 

Punctul 1 suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de 

Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.809.600 lei, in vederea garantarii obligatiilor 

de plata a avansului in valoare de 1.809.600 lei din fondurile nerambursabile pentru 

implementarea proiectului intitulat “Modernizare strazi in comuna Socodor, judetul Arad” 

Punctul 2 suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de 

Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.700.000 lei, in vederea garantarii obligatiilor 

de plata a avansului in valoare de 1.700.000 lei din fondurile nerambursabile pentru 

implementarea proiectului intitulat “Amenajare infrastructura de drumuri agricole  in comuna 

Socodor, judetul Arad” 

 

Art. 2: Prezenta se comunică cu  Instituţia Prefectului-Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi 
Contencios Administrativ şi un exemplar se arhivează. 
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