
 
 

 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 
SOCODOR DIN DATA DE 30 MARTIE 2018 

Încheiată astăzi 30 martie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

comunei Socodor, judeţul Arad, convocată prin Dispozitia primarului nr.26 din 23.03.2018. 

  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: 

Fiind discutate toate cele propuse şedinţa se încheie. 

       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ      

CONSILIER                                                       SECRETAR 

                TEOREAN CLAUDIU DAN                                   CRIŞAN GHEORGHE 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
Hot. 

TITLUL HOTĂRÂRII 
Nr. de 
voturi 

1 Nr.18 
Hotărârea cu privire la  aprobarea  procesului verbal de la sedinţa 

anterioară; 
11 

2 Nr.19 Hotărârea cu privire la aprobarea ordinii de zi; 11 

3 Nr.20 Hotărârea privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019; 11 

4 Nr.21 

Hotărârea cu privire la 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; 

11 

5 Nr.22 
Hotărârea privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 

2018; 
11 

6 Nr.23 

Hotărârea privind aprobarea  planului de ocupare a funcţiilor publice din 

cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei Socodor  pentru anul 

2018; 

11 

7 Nr.24 

Hotărârea privind aprobarea înființării, regulamentul-cadru de organizare și 

funcționare a  serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative 

de personal; 

11 

8 Nr.25 
Hotărârea privind aprobarea raportului privind starea economică, socială și 

de mediu a comunei Socodor în anul 2017; 
11 

9 Nr.26 
Hotărârea privind aprobarea rapoartelor consilierilor și a viceprimarului 

pentru anul 2016 și anul 2017; 
11 

10 Nr.27 
Hotărârea privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor al 

comunei Socodor (PAAR), actualizat; 
11 

11 Nr.28 
Hotărârea privind aprobarea organizării activității de apărare împotriva 

incendiilor în unitatea administrativ - teritorială comuna Socodor; 
11 

12 Nr.29 

Hotărârea 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; 

11 
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