
                               
                             HOTĂRÂREA nr. 65 din 28.06.2017 

privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 28.06.2017  
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR 
ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 28 iunie 2017 
 
Luând act de Ordinea de zi cuprinsă în Dispoziția primarului de convocare a şedinţei numărul 

75/22.06.2017; 

- 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 ordinare a  

Consiliului Local Socodor din data de 31 mai 2017; 

2.- Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local care să facă parte din comisia 

de concurs ,în calitate de observator , concurs organizat pentru ocuparea funcției de director la 

Școala Gimnazială ”Iustin Marșieu”Socodor; 

3.- Proiect de hotărâre  privind aprobarea constituirii comisiei speciale pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Socodor; 

4.- Proiect de hotărâre  privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Socodor a 

terenului înscris în CF 303158  Socodor; 

5.- Proiect de hotărâre  privind  implementarea proiectului „Construire platformă depozitare și 

stație de compostare, ambalare/paletizare a gunoiului de grajd, în comuna Socodor, județul 

Arad” și aprobarea depunerii acestuia în cadrul programului ,,Controlul Integrat al Poluării cu 

Nutrienți 2016-2022” ; 

6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării  zilelor comunei Socodor 

2017  “Praznic de Pită Nouă ” în perioada 13.08.2017 -15.08.2017; 

7. Informare privind adresa 6993/06.06.2017 a Orașului Chișineu Criș privind achiziționarea 

acțiunilor deținute de U.A.T. Socodor în cadrul S.C. COMPANIA DE APA ”VALEA 

CRIȘURILOR ” CHIȘINEU-CRIȘ; 

8. Diverse. 

Art. 2: Prezenta se comunică cu Instituţia Prefectului-Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi 

Contencios Administrativ şi un exemplar se arhivează. 

      

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ , 

                    CONSILIER                                                 SECRETAR 

     MUREȘAN ADRIAN MARIUS                              CRIŞAN GHEORGHE 

 CONSILIUL LOCAL SOCODOR 
Cod Fiscal: 3519330 ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal  317305, judeţul Arad, Tel.+4 0257 358 100;  

Fax.+4 0257 358 112;  e-mail: primaria@socodor.ro,  ; socodor@gmail.com; www.socodor.ro  

mailto:primaria@socodor.ro,
mailto:socodor@gmail.com

