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                                                                                                         AVIZAT 

                                                                                                       SECRETAR 

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.117 

din  23 noiembrie 2018 

 

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local Socodor 
 

PRIMARUL COMUNEI SOCODOR 

AVÂND ÎN VEDERE; 

- prevederile  art.39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică  

locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică  

locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

D I S P U N E 
 

ART. UNIC. Primarul  comunei  Socodor, convoacă  sedinţa ”ordinară”   a CONSILIULUI  

LOCAL AL COMUNEI SOCODOR în data de 29.11.2018 orele 1400 , care va avea loc în 

sala de şedinţă a consiliului local al comunei Socodor cu următoarea  
 

O R D I N E    D E   Z I 
 

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

din data de 31 octombrie 2018; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 30 septembrie 2019; 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna noiembrie 2018; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru 

perioada 2019-2024 și a Planului de acțiune privind serviciile şi beneficiile sociale al 

Compartimentului  de Asistență Socială Socodor pentru anul 2019; 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu titlul 

“Realizarea sistemului de producţie şi distribuţie a energiei termice pe baza de energie 

geotermală în comuna Socodor, judeţul Arad” și depunerea acestuia pentru obținerea unei 

finanțări nerambursabile în cadrul  Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM); 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor privind 

concesionarea prin licitație publică a unui teren apartinând domeniului public al U.A.T. 

Socodor, situat la nr.83b, înscris în CF 303158 Socodor, în suprafață de 464 mp;  
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7.Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor privind închirierea 

prin licitație publică a unor imobile apartinând domeniului public și privat al U.A.T. Socodor; 

8. Proiect de hotărâre privind Înființarea serviciului social fără personalitate juridică ”Centru 

de zi pentru persoane vârstnice”; 

9. Proiect de hotărâre privind Înființarea serviciului social fără personalitate juridică ”Unitate 

de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate 

în situație de dependență”; 

10.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni;  

11. Diverse. 

 

 

PRIMAR 

                                                JURA IOAN DIMITRIE 


