
                               
                             HOTĂRÂREA nr. 91 din 29.09.2017 

privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 29.09.2017  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR 
ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 29.09. 2017 
 
Luând act de Ordinea de zi cuprinsă în Dispoziția primarului de convocare a şedinţei numărul 

122/22.09.2017; 

- 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  de  către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din 

care toți cei 10 consilieri au votat ”pentru”,  

 

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 15 septembrie 2017; 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul 

proiectului cu titlul ”Amenajare infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, județul 

Arad”; 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul 

proiectului cu titlul ”Modernizare strazi în comuna Socodor, jud.Arad”; 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea membrilor comisie de evaluare a ofertelor din cadrul 

proiectului cu titlul ”Construire grădiniță cu program normal, comuna Socodor, județul Arad”; 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul 

proiectului cu titlul ” Renovare și dotare cămin cultural, comuna Socodor, județul Arad”; 

6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul 

proiectului cu titlul ”Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare 

menajeră în comuna Socodor, județul Arad”; 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii perioadei de pășunat pentru anul  2017; 

8.  Proiect de hotărâre privind implementarea  proiectului cu titlul ”Eco trans system - transport  

transfrontalier ecologic în zona Socodor – Ketegyhaza” și aprobarea depunerii acestuia în 

cadrul Programului de Cooperare Teritorială 2014-2020 ”Interreg V A România-Ungaria” în 

vederea obținerii unei finanțări nerambursabile; 

9.  Proiect de hotărâre privind implementarea  proiectului cu titlul ” Cooperare transfrontalieră  

între instituțiile 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; 

10. Proiect de hotărâre privind implementarea  proiectului cu titlul ” Cooperarea transfrontalieră 

între cetățenii din zona Ketegyhaza-Socodor” și aprobarea depunerii acestuia în cadrul 
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Programului de Cooperare Teritorială 2014-2020 ”Interreg V A România-Ungaria” în vederea 

obținerii unei finanțări nerambursabile; 

11.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii unui spațiu în vederea desfășurării de 

activități economice; 

12.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor al 

comunei Socodor(PAAR); 

13.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Centrului Operativ cu Activitate Temporară al comunei Socodor (COAT); 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Socodor (SVSU); 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2017; 

16. Punctul 1 suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de comodat a 

imobilului în suprafață de 20,67 mp amplasați în corpul C2 al Căminului Cultural către 

Asociația Club Sportiv Socodor. 

17.  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 

                  PALCU RAUL                                     CRIŞAN GHEORGHE 


