
 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 
SOCODOR DIN DATA DE 31 martie 2017 

 

Încheiată astăzi 31 martie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

comunei Socodor, judeţul Arad, convocată prin Dispozitia primarului nr.35 din 24.03.2017.- 

  Şedinţa consiliului local  începe la ora stabilită în convocator, 1400 şi participă un număr 

de 11 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 

                     NĂDĂBAN STELIAN TRAIAN                               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 HOTĂRÂRII 
Nr. de 
voturi 

1 Nr.28 Hotărârea cu privire la  aprobarea  procesului verbal de la sedinţa anterioară; 11 

2 Nr.29 Hotărârea cu privire la aprobarea ordinii de zi; 
11 

3 Nr.30 
Hotărârea cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții pentru anul 
2017; 11 

4 Nr.31 
Hotarârea cu privire la  aprobarea raportului privind starea economică, socială 
și de mediu a Comunei Socodor în anul 2016; 11 

5 Nr.32 
Hotărârea cu privire la  aprobarea cotei de combustibil pentru utilajele  și 

autoturismul  proprietatea Comunei Socodor ; 
11 

6 
Nr.33 

Hotărârea cu privire la aprobarea programului anual și a regulamentul  privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului local 

Socodor,  alocate pentru activităţi nonprofit; 
11 

7 Nr.34 
Hotărârea cu privire la aprobarea  rezultatului inventarierii patrimoniului 

Comunei  Socodor la data de 31.12.2016; 
11 

8 
Nr.35 

Hotărârea  implementarea proiectului „Reabilitare și extindere sistem de 
alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră în Comuna Socodor, 
județul Arad ; 

11 

9 Nr.36 

Hotărârea  privind aprobarea aprobarea implementării proiectului cu titlul 
”Managamentul riscului la dezastre în zona Socodor - Ketegyhaza” și 
aprobarea depunerii acestuia în cadrul Programului de Cooperare Teritorială 
2014-2020 ”Interreg V A România-Ungaria”; 

11 

10 Nr.37 

Hotărârea  cu privire la aprobarea Regulamentului local de implicare a 
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea 
teritoriului; 

11 
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