
 
 

Nr. 572 din 28 februarie 2019 

 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 
SOCODOR DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2019 

 

 

Încheiată astăzi 28 februarie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

comunei Socodor, judeţul Arad, convocată prin Dispozitia primarului nr.19 din 21.02.2019. 

  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: 

 

Fiind discutate toate cele propuse, şedinţa se încheie. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ      

CONSILIER                                                       SECRETAR 

                     CRIȘAN RAMONA                                            CRIŞAN GHEORGHE 

 

COMUNA SOCODOR 
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.1, Cod Poștal:  317305, judeţul Arad, Tel.: +4 0257 358 100;  

Fax. +4 0257 358 112;  e-mail: socodor@gmail.com, primaria@socodor.ro; Web: www.socodor.ro 

 

Nr. 

Crt. 

Nr. 

Hot. 
TITLUL HOTĂRÂRII 

Nr. de 

voturi 

1 Nr.16 
Hotărârea cu privire la  aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței 

ordinare din data de 31 ianuarie 2019; 
11 

2 Nr.17 Hotărârea cu privire la aprobarea ordinii de zi; 11 

3 Nr.18 
Hotărârea cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 

pentru perioada 2018-2023; 
11 

4 Nr.19 
Hotărârea cu privire la aprobarea raportului privind starea economică, socială 

și de mediu a comunei Socodor pentru anul 2018; 11 

5 Nr.20 
Hotărârea cu privire la aprobarea rapoartelor consilierilor locali și a 

viceprimarului pentru anul 2018; 
11 

6 Nr.21 
Hotărârea cu privire la aprobarea  Programului de măsuri pentru gospodărirea, 

salubrizarea și înfrumusețarea comunei Socodor pentru anul 2019; 
11 

7 Nr.22 
Hotărârea cu privire la aprobarea modificării și completării nomenclatorului 

stradal al comunei Socodor; 
11 

8 Nr.23 
Hotărârea cu privire la aprobarea  echipei mobile de intervenție de urgență în 

cazurile de violență domestică; 
11 

9 Nr.24 

Hotărârea cu privire la propunerea calificativului la evaluare a performanţelor 

profesionale individuale pentru secretarul comunei Socodor pentru anul 2018, 

ca fiind ”foarte bine”; 

11 

10 Nr.25 
Hotărârea cu privire la  alegerea domnului Hanza Remus Ovidiu președinte de 

ședință pentru următoarele 3 luni; 11 
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