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Nr. 313 din 01 februarie 2019 

 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 
SOCODOR DIN DATA DE 31 IANUARIE 2019 

 

 

Încheiată astăzi 31 IANUARIE 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

comunei Socodor, judeţul Arad, convocată prin Dispozitia primarului nr.8 din 23.01.2019. 

  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: 

 

 

 
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.1 
Hotărârea cu privire la  aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței 

ordinare din data de 28 decembrie 2018; 
11 

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

3 Nr.3 Hotărârea cu privire la aprobarea reţelei şcolare din anul şcolar 2019-2020; 11 

4 Nr.4 

Hotărârea cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetar al anul 2018 

pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare şi finanţarea unor 

eventuale goluri de casa la secţiunea de funcţionare în anul 2019; 
11 

5 Nr.5 
Hotărârea cu privire la aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului 

Comunei Socodor la data de 31.12.2018; 
11 

6 Nr.6 Hotărârea cu privire la aprobarea execuției bugetare la 31 decembrie 2018; 11 

7 Nr.7 

Hotărârea cu privire la aprobarea raportului pe semestrul II 2018 privind 

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap angajați în cadrul 

Primăriei Socodor; 

11 

8 Nr.8 
Hotărârea cu privire la aprobarea raportului de analiză a activităţii S.V.S.U. 

Socodor pe semestrul II al anului 2018; 
11 

9 Nr.9 
Hotărârea cu privire la aprobarea Nomenclatorului arhivistic actualizat privind 

documentele create/deținute de Comuna Socodor; 
11 

10 Nr.10 

Hotărârea cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru 

aparatul de specialitate al Primarului comunei Socodor, a serviciilor publice 

locale cu personalitate juridică și fără personalitate juridică din subordinea 

Consiliului Local Socodor; 

   11 

11 Nr.11 
Hotărârea cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetar al Serviciului 

Apă-Canal Socodor din anul 2018 cu aceeași destinație în anul 2019;  11 

12 Nr.12 
Hotărârea cu privire la aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul local pentru anul 2019; 11 
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Fiind discutate toate cele propuse, şedinţa se încheie. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ      

CONSILIER                                                       SECRETAR 

                     CRIȘAN RAMONA                                            CRIŞAN GHEORGHE 

13 Nr.13 

Hotărârea cu privire la aprobarea introducerii contribuției pentru economia 

circulară în tariful încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară 

activitățile de colectare și transport a deșeurilor; 
11 

14 Nr.14 

Hotărârea cu privire la stabilirea în sarcina Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad și 

operatorilor de salubrizare cu care aceasta are încheiate contracte de 

delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în cadrul Proiectului Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor solide în județul Arad respectarea 

prevederilor O.U.G. nr. 74/2018; 

11 

15 Nr.15 

Hotărârea cu privire la aprobarea plăţii cotizaţiei Comunei Socodor pe anul 

2019 la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 

Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad; 

11 


