
 

MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 
SOCODOR DIN DATA DE 15 februarie 2017 

 

Încheiată astăzi 15 februarie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

comunei Socodor, judeţul Arad, convocată prin Dispozitia primarului nr.14 din 12.02.2017.- 

  Şedinţa consiliului local  începe la ora stabilită în convocator, 15
00 

 şi participă un număr 

de 10 consilieri din cei 11 în funcție. 

   Consilierii au votat în unanimitate hotărârile adoptate, după cum urmează: 

 

Fiind discutate toate cele propuse şedinţa se încheie. 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ 

 CONSILIER                                                 SECRETAR 

                                    IGNA IOAN                                       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 

 

Nr. 
crt 

Nr. 
HOT. 

TITLUL HOTARARII 
NR. DE 
VOTURI 

1 Nr.9 
Hotărârea cu privire la  aprobarea  procesului verbal de la sedinţa 
anterioară; 

10 

2 Nr.10 Hotărârea cu privire la aprobarea ordinii de zi; 
10 

3 Nr.11 
Hotărârea cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe 
secțiuni, la sfârșitul  exercițiului bugetar al anului 2016; 

10 

4 Nr.12 
Hotarârea cu privire la aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul 
Document de poziție privind modul de implementare a proiectului 
“Sistem  Integrat de Gestionare a Deșeurilor  Județul Arad"; 

10 

5 Nr.13 
Hotărârea cu privire la aprobarea plății cotizației aferentă anului 2017 

către bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 

Gestionare a deșeurilor Județul Arad; 
10 

6 Nr.14 

Hotărârea cu privire la  aprobarea  delegarii gestiunii serviciului public de 

salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al 
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 
baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, - Zona 2; 

10 

7 Nr.15 Hotărârea cu privire la  alegerea preşedintelui de şedinţă ; 10 
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