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MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 
SOCODOR DIN DATA DE 29 DECEMBRIE 2017 

 

Încheiată astăzi 29 decembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local 

al comunei Socodor, judeţul Arad, convocată prin Dispozitia primarului nr.194 din 

20.12.2017. 

  Şedinţa consiliului local  începe la ora stabilită în convocator, 1000 şi participă un 

număr de 11 consilieri din cei 11 în funcție. 

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

 

 

 
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.124 
Hotărârea cu privire la  aprobarea  procesului verbal de la sedinţa 

anterioară; 
11 

2 Nr.125 Hotărârea cu privire la aprobarea ordinii de zi; 11 

3 Nr.126 
Hotărârea privind  aprobarea bugetului local rectificat în luna decembrie 

2017; 
11 

4 Nr.127 
Hotărârea cu privire la  aprobarea bugetului rectificat în luna decembrie 

2017 a S.C. SELECTIV SOC COLECTARE S.R.L.; 
11 

5 Nr.128 
Hotărârea privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei  

Socodor, cu aplicare începând cu anul 2018; 
11 

6 Nr.129 Hotărârea privind aprobarea taxei de salubritate începând cu  anul 2018; 11 

7 Nr.130 
Hotărârea privind  aprobarea Regulamentului de desfășurare a activităților 

comerciale în comuna Socodor; 
11 

8 Nr.131 
Hotărâre privind  aprobarea Nomenclatorului arhivistic actualizat privind 

documentele create/deținute de Comuna Socodor; 
11 

9 Nr.132 

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; 

11 

10 Nr.133 

Hotărâre privind  aprobarea dării în administrare a infrastructurii tehnico-

edilitare aferente sistemului de alimentare cu apă și apă uzată către 

Serviciul apă-canal Socodor; 

11 

11 Nr.134 
Hotărâre privind   privind aprobarea prețului și tarifului la serviciile de 

alimentare cu apă și apă uzată(canalizare și epurare). 
11 

12 Nr.135 
Hotărâre privind    aprobarea strategiei pentru educație la nivelul comunei 

Socodor pentru perioada 2018-2028; 
11 

13 Nr.136 
Hotărâre privind aprobarea domeniului public actualizat al comunei 

Socodor; 
11 

14 Nr.137 Hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Socodor; 11 

15 Nr.138 
Hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și acțiuni de interes local 

efectuate de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2018; 
11 
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Fiind discutate toate cele propuse şedinţa se încheie. 

 

       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ      

CONSILIER                                                       SECRETAR 

              SĂCARĂ DORU IOAN                                          CRIŞAN GHEORGHE 

16 Nr.139 

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 educaționale; 

11 

17 Nr.140 

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 educaționale; 

11 


