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                             HOTĂRÂREA nr.27 din 29.03.2019 

privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 29.03.2019  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR 
ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 29.03.2019 
 
Luând act de Ordinea de zi cuprinsă în Dispoziția primarului de convocare a şedinţei numărul 

37/21.03.2019; 

- 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 februarie 2019; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării regulamentului de desafășurare a 

activităților comerciale în comuna Socodor; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru comuna Socodor; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru anul 2019 al Serviciului Apă-Canal 

Socodor; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care 

solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de muncă 

și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru trimestrul I al anului 2019; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

obiectivului de investiție ”Construire școală cu clasele I-VIII, comuna Socodor,  județul Arad” 

finanțat prin PNDL II; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

obiectivului de investiție ”Modernizare străzi în comuna Socodor, județul Arad” finanțat prin 

PNDR 2014-2020; 

 

CONSILUL LOCAL 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  

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


2 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizați ai 

obiectivului de investiție ”Amenajare infrastructură drumuri agricole în comuna Socodor, județul 

Arad” finanțat prin PNDR 2014-2020; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizați ai 

obiectivului de investiție ”Construire grădiniță cu program normal în comuna Socodor, județul 

Arad” finanțat prin PNDR 2014-2020; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizați ai 

obiectivului de investiție ”Renovare și dotare cămin cultural din comuna Socodor, județul Arad” 

finanțat prin PNDR 2014-2020; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizați ai 

obiectivului de investiție ”Amenajare zonă de agrement și navomodelism în comuna Socodor, 

județul Arad” finanțat prin PNDR 2014-2020; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizați ai  

obiectivului de investiție ”Amenajare trotuare în comuna Socodor, județul Arad” finanțat prin 

bugetul local al comunei Socodor; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării S.C. PARC INDUSTRIAL SOCODOR 

S.R.L.; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual și a regulamentului  privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului local Socodor  alocate pentru 

activităţi nonprofit; 

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea normativelor proprii pentru cheltuielile de protocol 

pentru Comuna Socodor; 

17. Diverse. 

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 

        HANZA REMUS OVIDIU                                 CRIŞAN GHEORGHE 

 


