
1 

 

                               
                             HOTĂRÂREA nr.2 din 31.01.2019 

privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 31.01.2019  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR 
ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 31.01.2019 
 
Luând act de Ordinea de zi cuprinsă în Dispoziția primarului de convocare a şedinţei numărul 

8/23.01.2019; 

- 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 28 decembrie 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului UAT Socodor la 

31.12.2018; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31 decembrie 2018; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pentru semestru II 2018, privind activitatea 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Primăriei Socodor; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de analiză a activității SVSU Socodor pentru 

semestrul II 2018; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului arhivistic actualizat privind 

documentele create/deținute de comuna Socodor; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Serviciului Apă-

Canal Socodor în anul 2019; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale pentru 

anul 2019;  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii contribuției pentru economia circulară în 

tariful încasat de către SC GSU SA; 
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii în sarcina A.D.I. S.I.G.D. Arad și a 

operatorului de salubrizare SC GSU SA pentru respectarea prevederilor O.U.G. nr. 74/2018; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizaţiei Consiliului Local Socodor aferentă 

anului  2019, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare 

a Deşeurilor Judeţul Arad. 

15.Diverse. 

 

Art. 2: Prezenta se comunică cu Instituţia Prefectului-Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi 

Contencios Administrativ şi un exemplar se arhivează. 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ , 

                    CONSILIER                                                 SECRETAR 

            CRIȘAN RAMONA                                      CRIŞAN GHEORGHE 


