
 
 

Nr.2460 din 01 octombrie 2018 

 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 
SOCODOR DIN DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2018 

 

Încheiată astăzi 28 septembrie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

comunei Socodor, judeţul Arad, convocată prin Dispozitia primarului nr.76 din 21.09.2018. 

  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: 

 

Fiind discutate toate cele propuse, şedinţa se încheie. 

       

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ      

CONSILIER                                                       SECRETAR 

                        UNC DIMITRIE                                              CRIŞAN GHEORGHE 

 

 
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.64 
Hotărârea cu privire la  aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței 

ordinare din data de 29 septembrie 2018; 
11 

2 Nr.65 Hotărârea cu privire la aprobarea ordinii de zi; 11 

3 Nr.66 

Hotărârea cu privire la aprobarea desemnării domnului Unc Dimitrie 

reprezentant al Consiliului Local Socodor în Consiliul de Administrație al 

Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor; 

11 

4 Nr.67 

Hotărârea cu privire la 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; 

11 

5 Nr.68 
Hotărârea cu privire la aprobarea bugetului local  al Comunei Socodor 

rectificat în luna septembrie anul 2018; 
11 

6 Nr.69 

Hotărârea cu privire la aprobarea prelungirii contractului de închiriere cu SC 

COSTRANS OIL SRL pentru spațiul situat în localitatea Socodor nr.1, cu 

destinație  magazin alimentar, prin Act Adițional la contractul de închiriere; 

11 

7 Nr.70 
Hotărârea cu privire la aprobarea bugetului rectificat în luna septembrie 

2018 al SERVICIULUI APĂ-CANAL SOCODOR; 
11 

8 Nr.71 

Hotărârea cu privire la asumarea proiectului și asigurarea cofinanțării din 

bugetul local a proiectului „Eco trans system - transportul ecologic 

transfrontalier în zona Socodor - Ketegyhaza”. 

11 
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