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                                                                                                       SECRETAR 

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 26 

din  23 martie 2018 

 
privind  convocarea  în şedinţă  ordinară  a Consiliului local Socodor 

 
PRIMARUL COMUNEI SOCODOR 

AVÂND ÎN VEDERE; 

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

locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică  

locală, republicată (r1), 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 30.03.2018 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 conținutului procesul verbal al ședinței ordinare din 

data de 28 februarie 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii din bugetul local al comunei Socodor a 

comisioanelor pentru plățile efectuate prin Ghișeul.ro, pentru taxe și impozite, conform 

H.G.1070/2013; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 

2018; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor  pentru anul 2018; 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a  

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind starea economică, socială și de 

mediu a comunei Socodor în anul 2017; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor consilierilor și a viceprimarului pentru 

anul 2016 și anul 2017; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor al 

comunei Socodor (PAAR), actualizat; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  organizării activității de apărare împotriva 

incendiilor în unitatea administrativ - teritorială comuna Socodor; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de voluntariat care se va încheia între 

persoanele voluntare din cadrul Serviciului Voluntar pentru situații de urgență și Consiliul 

Local ca beneficiar al voluntariatului și acordarea de compesații în bani membrilor SVSU 

Socodor, pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și alte activități prevăzute în 

programul serviciului; 

12. Diverse. 

 
 

PRIMAR 
 

                                                JURA IOAN DIMITRIE 


