
 
 

Nr.2734 din 31 octombrie 2018 

 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 
SOCODOR DIN DATA DE 31 OCTOMBRIE 2018 

 

Încheiată astăzi 31 octombrie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

comunei Socodor, judeţul Arad, convocată prin Dispozitia primarului nr.90 din 24.10.2018. 

  Şedinţa consiliului local  începe la ora stabilită în convocator, 1000 şi participă un număr 

de 10 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.72 
Hotărârea cu privire la  aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței 

ordinare din data de 29 septembrie 2018; 
10 

2 Nr.73 Hotărârea cu privire la aprobarea ordinii de zi; 10 

3 Nr.74 

Hotărârea cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului ”Amenajare zonă de agrement și navomodelism, în comuna 

Socodor, jud.Arad”; 

10 

4 Nr.75 

Hotărârea cu privire la aprobarea  acordării unui sprijin financiar de la bugetul 

local al Comunei Socodor pentru unele unităţi de cult din Comuna Socodor  pe 

anul 2018; 

10 

5 Nr.76 

Hotărârea cu privire la obligarea utilizatorilor serviciului de salubrizare de a 

încheia contracte de prestări servicii de salubrizare cu operatorul zonal și 

aprobarea taxei speciale de salubrizare datorată de persoanele fizice şi juridice 

care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorul zonal S.C. 

GRUP SALUBRITATE URBANA S.A.; 

10 

6 Nr.77 
Hotărârea cu privire la aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de 

urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale; 
10 

7 Nr.78 

Hotărârea cu privire la aprobarea raportului pe semestrul I 2018 privind 

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap angajați în cadrul 

Primăriei Socodor; 

10 

8 Nr.79 

Hotărârea cu privire la  aprobarea participării la proiectul ”Servicii sociale și 

socio-medicale pentru persoanele vârstnice din comuna Socodor, județul Arad, 

finanțat prin Programul Operațional Capital Uman; 

10 

9 Nr.80 

Hotărârea cu privire la aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul înscris 

în CF 301554 Socodor, spațiu destinat pentru activități economice, birouri, în 

vederea închirierii prin licitație publică; 

10 
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