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Nr.1852 din 22 iulie 2018 

 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 
SOCODOR DIN DATA DE 22 IULIE 2018 

 

Încheiată astăzi 22 iulie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

comunei Socodor, judeţul Arad, convocată prin Dispozitia primarului nr.55 din 12.07.2018. 

  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  hotărârile adoptate, după cum urmează: 

 

 

 
CONSILIUL LOCAL SOCODOR 

Cod Fiscal: 3519330 ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal  317305, judeţul Arad, Tel.+4 0257 358 100;  

Fax.+4 0257 358 112;  e-mail: primaria@socodor.ro,  ; socodor@gmail.com; www.socodor.ro 

 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
Hot. 

TITLUL HOTĂRÂRII 
Nr. de 
voturi 

1 Nr.47 
Hotărârea cu privire la  aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței 

ordinare din data de 29 iunie 2018; 
11 

2 Nr.48 Hotărârea cu privire la aprobarea ordinii de zi; 11 

3 Nr.49 

Hotărârea privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic 

general al Comunei Socodor până la intrarea în vigoare a noului plan 

urbanistic general; 

11 

4 Nr.50 
Hotărârea cu privire la aprobarea proiectelor cu finanțare 

nerambursabilă alocată de la bugetul local în anul 2018; 
11 

5 Nr.51 

Hotărârea cu privire la 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 sem. I al anului 2018; 

11 

6 Nr.52 Hotărârea privind aprobarea execuției bugetare la 30 iunie 2018; 11 

7 Nr.53 Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat în luna iulie 2018; 11 

8 Nr.54 

Hotărâre privind aprobarea studiului preliminar de fundamentare 

privind realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei 

termice pe bază de energie geotermală; 
11 

9 Nr.55 

Hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru domnul 

Covaci Gheorghe, Socodor nr.806, pentru refacerea imobilului aflat în 

pericol de autodemolare; 
8 

10 Nr.56 

Hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru doamna 

Cîmpan Elena, Socodor nr.900, pentru refacerea imobilului aflat în 

pericol de autodemolare; 
10 
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Fiind discutate toate cele propuse şedinţa se încheie. 

       

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ      

CONSILIER                                                       SECRETAR 

                 ȚAPOȘ DIMITRIE IOAN                                      CRIŞAN GHEORGHE 

11 Nr.57 

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; 

10 


