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PROIECT DE HOTĂRÂRE
numar: 4 din data: 22.06.2018
pentru aprobarea Procedurii de lucru privind înregistrarea şi arhivarea Contractelor
de arendare depuse la Consiliul local al comunei Socodor , judeţul Arad
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 29 iunie 2018
Având în vedere,
- expunerea de motive nr. 1626/22.06.2018 a Primarului Comunei Socodor;
- referatul de specialitate înregistrat cu nr.1625/22.06.2018 întocmit de către secretarul comunei
Socodor prin care se propune aprobarea unei Proceduri de lucru privind modul de înregistrare şi
arhivare a Contractelor de arendare depuse la Consiliul local al comunei Socodor, judeţul Arad;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
- prevederile art.1836-1850 din Legea 287/2009 privind Codul civil;
- prevederile Ordinului nr. 289/2017 publicat în M.O. la data de 22 ianuarie 2018 privind aprobarea
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publică,
republicată (r1);
- prevederile art.36 alin.2, lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) și art.115 alin. (1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Procedura de lucru privind înregistrarea şi arhivarea Contractelor de arendare
depuse la Consiliul local al Comunei Socodor, judeţul Arad, conform Anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Socodor judeţul Arad,
prin grija secretarul comunei şi a personalului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al
Primarului comunei Socodor judeţul Arad.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi se duce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia Prefectului-Judetul
Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.
Iniţiatorul proiectului de hotărâre,
Avizat,
Primar,
Secretar,
Jura Ioan Dimitrie
Crişan Gheorghe

