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                                                                                                         AVIZAT 

                                                                                                       SECRETAR 

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 55 

din  12 iulie 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 22.07.2018 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 29 iunie  2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii valabilității planului urbanistic general al 

Comunei Socodor până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată de 

la bugetul local în anul 2018; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic 

care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul 

de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru semestrul I al anului 

2018; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 30 iunie 2018; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna iulie 2018; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului preliminar de fundamentare privind 

realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie 

geotermală; 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru domnul Covaci 

Gheorghe, Socodor nr.806, pentru refacerea imobilului aflat în pericol de autodemolare; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru doamna Cîmpan 

Elena, Socodor nr.900, pentru refacerea imobilului aflat în pericol de autodemolare ; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea și utilizarea 

materialelor de construcție rezultate din demolarea construcției ( fostul laborator de fizică-

chimiei și două săli de clasă) din incinta Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu”, Socodor nr.332; 

11. Diverse. 

 

PRIMAR 

                                                JURA IOAN DIMITRIE 


