
 
 

Nr.3218 din 29 noiembrie 2018 

 

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

 

Încheiată astăzi 29 noiembrie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

comunei Socodor, judeţul Arad, convocată prin Dispozitia primarului nr.117 din 23.11.2018. 

  Şedinţa consiliului local  începe la ora stabilită în convocator, 1400 şi participă un număr 

de 10 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.81 
Hotărârea cu privire la  aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței 

ordinare din data de 31 octombrie 2018; 
10 

2 Nr.82 Hotărârea cu privire la aprobarea ordinii de zi; 10 

3 Nr.83 Hotărârea cu privire la aprobarea execuției bugetare la 30 septembrie 2019; 10 

4 Nr.84 
Hotărârea cu privire la aprobarea bugetului local rectificat în luna noiembrie 

2018; 
10 

5 Nr.85 
Hotărârea cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 

pentru perioada 2018-2025; 
10 

6 Nr.86 

Hotărârea cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

cu titlul ”Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe 

bază de energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad”; 

10 

7 Nr.87 

Hotărârea cu privire la 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; 

10 

8 Nr.88 

Hotărârea cu privire la  aprobarea  comisiei de evaluare a ofertelor privind 

închirierea prin licitație publică a unor imobile apartinând domeniului public și 

privat al U.A.T. Socodor; 

10 

9 Nr.89 
Hotărârea cu privire la aprobarea Înființării serviciului social fără personalitate 

juridică ”Centru de zi pentru persoane vârstnice”; 
10 

10 Nr.90 

Hotărârea cu privire la aprobarea Înființării serviciului social fără 

personalitate juridică ”Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane 

vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de 

dependență”; 

10 

11 Nr.91 
Hotărârea cu privire la alegerea doamnei consilier Crișan Ramona președinte 

de ședință pentru următoarele 3 luni; 
10 

12 Nr.92 
Hotărârea privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF302345 

Socodor în suprafață de 19.600 mp; 
10 

mailto:primaria@socodor.ro,
mailto:socodor@gmail.com


 
 

Fiind discutate toate cele propuse, şedinţa se încheie. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ      

CONSILIER                                                       SECRETAR 

                         UNC DIMITRIE                                              CRIŞAN GHEORGHE 

13 Nr.93 

Hotărârea cu privire la aprobarea  Studiului de Fezabilitate al  proiectului cu 

titlul ”Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe 

bază de energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad”; 

10 

14 Nr.94 

Hotărârea cu privire la aprobarea unității de implementare a proiectului (UIP) a  

proiectului cu titlul ”Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei 

termice pe bază de energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad”; 

10 

15 Nr.95 
Hotărârea cu privire la aprobarea încheierii Actului adițional nr.1 la Contractul 

de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 2; 
10 


