
 

    PROIECT DE HOTĂRÂRE 
                                          număr: 3 din data: 22.06.2018 

privind împuternicirea domnului Jura Ioan Dimitrie Primar al Comunei Socodor, pentru 
realizarea demersurilor în vederea  obținerii licenței de exploatare  a apei geotermale din  

perimetrul de exploatare ”Geotermal Comuna Socodor”, să negociere cu Agenția Națională 
pentru Resurse Minerale (ANRM), să semneze și să ridice licența de la Agenția Națională 
pentru Resurse Minerale (ANRM), licența de dare în administrare a activității de explorare a 
apei geotermale aferenta  proiectului: ”Valorificarea energiei geotermale pentru producerea 
agentului termic pentru încălzire și apă caldă în Comuna Socodor, județul 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. 1624/22.06.2018  a Primarului  Comunei Socodor; 

-  referatul de specialitate  nr. 1623/22.06.2018; 

-  adresa nr.5114 din 27.04.2018 a Agenției Naționale pentru Resurse Minerale; 

-  prevederile ghidului de finanțare ale  Programului   Operațional Infrastructura Mare 2014-2020,   

Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii 

cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1-Creşterea producţiei de energie din resurse 

regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producție; 

-  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor; 

-  prevederile art.36 alin.6 lit. a)  din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată 

(r
1
) , cu modificările și completările ulterioare;           

           În temeiul art. 45 alin (1) lit (a) și art.115 alin (1) lit (b) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată (r
1
), cu modificările şi completările ulterioare, 

                                        H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se împuternicește domnul Jura Ioan Dimitrie, primar al Comunei Socodor, pentru realizarea 

demersurilor în vederea  obținerii licenței de exploatare  a apei geotermale din perimetrul de exploatare 

”Geotermal Comuna Socodor”, să negociere cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), să 

semneze și să ridice licența de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), licența de dare în 

administrare a activității de explorare a apei geotermale aferenta  proiectului: ”Valorificarea energiei 

geotermale pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în Comuna Socodor, județul 

Arad” 

Art.2.  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                                     
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