
 

 

                               
                             HOTĂRÂREA nr.43 din 29.06.2018 

privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 29.06.2018  

 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR 
ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 29.06. 2018 
 
Luând act de Ordinea de zi cuprinsă în Dispoziția primarului de convocare a şedinţei numărul 

49/22.06.2018; 

- prevederile art. 43 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Votul exprimat  de  către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din 

care toți cei 10 consilieri prezenți au votat ”pentru”,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1: Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare cu următoarele puncte: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului procesul verbal al ședinței ordinare din 

data de 31 mai  2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  organizării și desfășurării zilelor comunei Socodor 

2018 ”Praznic de Pită Nouă” în perioada 14-15 august  2018; 

3. Proiect de hotărâre 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 aferentă  proiectului: ”Valorificarea energiei geotermale pentru 

producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în Comuna Socodor, județul Arad”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de înregistrare și arhivare a Contractelor de 

arendă depuse la Primăria Comunei Socodor; 

5. Diverse. 

Art. 2: Prezenta se comunică cu Instituţia Prefectului-Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi 

Contencios Administrativ şi un exemplar se arhivează. 
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