
                               

 
                             HOTĂRÂREA nr.17 din 28.02.2019 

privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 28.02.2019  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR 
ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 28.02.2019 
 
Luând act de Ordinea de zi cuprinsă în Dispoziția primarului de convocare a şedinţei numărul 

19/21.02.2019; 

- 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 31 ianuarie 2019; 

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

perioada 2018-2023; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind starea economică, socială și de 

mediu a comunei Socodor pentru anul 2018; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor consilierilor și a viceprimarului pentru anul 

2018; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea, 

salubrizarea și înfrumusețarea comunei Socodor  pentru anul 2019; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării nomenclatorului stradal al 

comunei Socodor; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea echipei mobile de intervenție de urgență în cazurile de 

violență domestică; 

8. Diverse. 

Punctul 1 suplimentar:proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea 

performanţelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2018; 

Punctul 2 suplimentar: proiect de hotărâre privind alegera președintelui de ședință pentru 

următoarele 3 luni. 

Art. 2: Prezenta hotărâre 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 
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