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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 3 din data: 24.03.2017 

privind aprobarea raportului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei 
Socodor 

 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 907/24.03.2017 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 906/24.03.2017 întocmit de către secretarul Comunei Socodor; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu; 

- prevederile  art.36 alin.(2) lit.b și ale art. 63 alin. (3) lit. a din Legea nr.215/2001 privind  

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

             În temeiul art. 45 alin (1) și alin (2) lit.(d)  din Legea nr.215/2001 privind  administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă raportul primarului comunei Socodor privind starea economică, socială şi de mediu 

a comunei Socodor pe anul 2016 și  activitatea administraţiei publice locale în anul 2016, potrivit  

ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul 

primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia prefectului-Județul 

Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

 

 

  

 Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 

                   Primar,                                                                          Secretar, 

          Jura Ioan Dimitrie                                                               Crişan Gheorghe                                     
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Nr.  înregistrare: 907 din24 .03.2017 

 
CABINET PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Expunere de motive pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea aprobarea 

raportului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Socodor pe 

anul 2016 

                 

Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE  primar   al Comunei Socodor,  prezint 

expunerea de motive cu privire la  proiectului de hotărâre referitor la aprobarea raportului 

privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Socodor pe anul 2016.  

În conformitate cu prevederile legii administraţiei publice locale, în contextul 

atribuţiilor primarului referitoare la relaţia cu consiliul local, am dispus elaborarea raportului 

anual privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Socodor pentru anul 2016, 

activitatea administraţiei publice locale în anul 2016 şi obiectivele pe care le propunem 

pentru anul 2017, în vederea asigurării cadrului necesar realizării atribuţiilor şi 

responsabilităţilor care ne revin în soluţionarea şi gestionarea interesului colectivităţii locale 

pe care o reprezentăm. 

Faţă de cele mai sus, în temeiul Legii nr.215/2001, privind administraţia publică 

locală, republicată, prezint spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind însuşirea 

raportului de activitate privind starea economică, socială şi de mediu a comunei  Socodor 

anul 2016. 

 

 

PRIMAR 

JURA IOAN DIMITRIE 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului elaborat de primarul 
comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Socodor pe 
anul 2016 

 
Subsemnatul Crișan Gheorghe, secretar la Primaria comunei Socodor,  prezint 

următorul referat cu privire la raportul întocmit de primar cu privire la starea economică, 

socială si de mediu a comunei Socodor pentru anul 2016. 

Analizând proiectul de hotărâre şi anexele acestuia, am constatat următoarele: 

- raportul de activitate a fost elaborat în baza rapoartelor de activitate ale instituţiilor, 

compartimentelor şi serviciilor publice care funcţionează la nivelul comunei Socodor şi 

conţine informaţii şi date edificatoare privind evoluţia, la nivelul anului 2016, a situaţiei 

economice, sociale şi de mediu al comunei Socodor; 

- obiectivele propuse a se realiza în anul 2017 sunt oportune, necesare şi corespund cu 

direcţiile prioritare de dezvoltare ce vor fi cuprinse în strategia de dezvoltare a localităţii 

pentru perioada 2014-2020; 

- bugetul local al comunei Socodor poate susţine demararea unor obiective propuse pentru 

anul 2017, pentru altele fiind necesară identificarea unor surse de finanţare externe. 

Concluzii: 

Proiectul de hotărâre este elaborat conform legislaţiei în vigoare şi poate fi înaintat 

Consiliului Local. 

 

 

 

SECRETAR 

CRIȘAN GHEORGHE  

 


