
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.118 
din  30 noiembrie 2017 

privind desemnarea  persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice 

locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale ale UAT Socodor 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2017 

 

      Având în vedere, 

 expunerea de motive nr. 4189/24.11.2017  a Primarului  Comunei Socodor; 

 referatul de specialitate nr.4188/24.11.2017; 

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

Comunei Socodor; 

 prevederile punctului 9, capitolul I – anexa din Normele metodologice pentru 

înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 1059/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art.62 și ale art.63 din Legea nr. 273/2006 privind finațele publice locale,  

cu modificările și completările ulterioare; 

 

Votul exprimat în unanimitate de către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11  

în funcţie. 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a) și art.115 alin. (1) lit.b   din Legea nr.215/2001 privind 

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

   

 Consiliul Local al comunei Socodor, județul Arad  adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1 Se numeşte doamna Ilieși Brigitta Claudia – contabil șef, pentru a ţine Registrul 

datoriei publice locale şi Registul de evidenţă a garanţiilor locale. 

 

Art.2 Hotărârea Consiliului Local Socodor  nr. 63/2015 îşi încetează aplicabilitatea. 

    

Art.3 Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul secretarului comunei Socodor, în 

termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor , doamnei Ilieși Brigitta Claudia și 

prefectului judetului Arad și se aduce la cunostință publică prin afișarea la sediul primăriei, 

precum și pe pagina de internet www .socodor.ro. 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 

              CONSILIER                                                     SECRETAR 

                        PALCU RAUL                                         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  

mailto:primaria@socodor.ro,
mailto:socodor@gmail.com

