
 

 

                               
                             HOTĂRÂREA nr.65 din 29.09.2018 

privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 29.09.2018  

 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR 
ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 29.09.2018 
 
Luând act de Ordinea de zi cuprinsă în Dispoziția primarului de convocare a şedinţei numărul 

76/21.09.2018; 

- 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 11 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din 

care toți cei 11 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 procesului verbal al ședinței ordinare din 

data de 31 august  2018; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Local Socodor  

în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale”Iustin Marșieu”Socodor; 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii populației de la plata colectării, transportul, 

epurarea și evacuarea apelor pluviale colectate de pe raza Comunei Socodor și acordarea la 

cerere de ajutoare lunare, în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna septembrie 2018;  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere cu S.C. 

COSTRANS OIL S.R.L. pentru spațiul situat în localitatea Socodor nr.1, cu destinația de 

magazin alimentar; 

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului la Serviciul Local Apă-Canal Socodor; 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii proiectului cu titlul Eco trans system transport 

transfrontlier ecologic în zona Socodor-Ketegyhaza” și disponibilitatea contribuției proprii 

pentru proiectul”Eco trans system transport transfrontlier ecologic în zona Socodor-

Ketegyhaza” 

8.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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