
                                                                                                        

                                                                                                         AVIZAT 

                                                                                                        SECRETAR 

                                               

      D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 194 

din  20 decembrie 2017 

   

privind  convocarea  în şedinţă  ordinară  a Consiliului local Socodor 
 

PRIMARUL COMUNEI SOCODOR 
AVÂND ÎN VEDERE: 

- prevederile  art.39 alin.(1) și alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația  

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 68, alin. (1) și ale art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/ 

2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

D I S P U N E 
 

ART. UNIC. Primarul  comunei Socodor, convoacă  sedinţa ”ordinară” a CONSILIULUI  

LOCAL  AL COMUNEI  SOCODOR  în data de 29.12.2017 orele  1000  , care va avea loc 

în sala de şedinţă a Consiliului Local al comunei Socodor cu  următoarea  

 
O R D I N E    D E   Z I : 

 

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului Procesului-verbal al şedinţei ordinare 

a  Consiliului Local Socodor din data de 30 noiembrie 2017; 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat pentru anul 2017 în luna 

decembrie; 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat în luna decembrie 2017 a S.C. 

SELECTIV SOC COLECTARE S.R.L.;  

4.  Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei  

Socodor , pentru anul 2018; 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate începând cu  anul 2018; 

6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activităților 

comerciale în comuna Socodor;  

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic actualizat privind 

documentele create/deținute de Comuna Socodor; 
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8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării și completării HCL 119/2017 privind 

aprobarea reorganizării Serviciului de alimentare cu apă și canalizare a apelor uzate la 

nivelul comunei Socodor, forma de gestiune, Regulementul și caietul de sarcini;    

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a infrastructurii tehnico-

edilitare aferente sistemului de alimentare cu apă și apă uzată către Serviciul apă-canal 

Socodor; 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului și tarifului la serviciile de alimentare cu 

apă și apă uzată(canalizare și epurare); 

11.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea strategiei pentru educație la nivelul comunei 

Socodor; 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea domeniului public actualizat al comunei 

Socodor; 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Socodor; 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și acțiuni de interes local 

efectuate de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2018; 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a 

indicatorilor tehnico-economici  ai proiectului cu titlul ”Construire școală cu clasele I-VIII 

Socodor, județul Arad” și depunerea acestuia în cadrul Programului Operational Regional 

2014-2020,  Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii edicaționale; 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ”Construire școală cu clasele 

I-VIII Socodor, județul Arad” și depunerea acestuia în cadrul Programului Operational 

Regional 2014-2020,  Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii edicaționale; 

17.  Diverse. 

 

PRIMAR 

                                              JURA IOAN DIMITRIE 


