
 
 

Nr. 1197 din 25 aprilie 2019 

 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 
SOCODOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2019 

 

Încheiată astăzi 25 aprilie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

comunei Socodor, judeţul Arad, convocată prin Dispozitia primarului nr. 53 din 19.04.2019. 

  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 

                  HANZA REMUS OVIDIU                                    CRIŞAN GHEORGHE 

 

CONSILIUL 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 

 

Nr. 

Crt. 

Nr. 

Hot. 
TITLUL HOTĂRÂRII 

Nr. de 

voturi 

1 Nr.43 
Hotărârea cu privire la  aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței 

ordinare din data de 29 martie 2019; 
11 

2 Nr.44 Hotărârea cu privire la aprobarea ordinii de zi; 11 

3 Nr.45 
Hotărârea cu privire la aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2020; 
11 

4 Nr.46 Hotărârea cu privire la aprobarea execuției bugetare la 31 martie 2019; 11 

5 Nr.47 

Hotărârea cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiție ”Reabilitare Drum Comunal DC 118 în comuna 

Socodor, Km 0+000- Km 2+100”; 

11 

6 Nr.48 

Hotărârea cu privire la  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiție ”Modernizare străzi secundare în comuna Socodor, 

județul Arad”; 

11 

7 Nr.49 

Hotărârea cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiție ”Amenajare spații domeniul public (spații de 

recreere, alei și platforme) în comuna Socodor, județul Arad”; 

11 

8 Nr.50 

Hotărârea cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului cu 

titlul ”Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe 

bază de energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad”; 

11 

9 Nr.51 

Hotărârea cu privire la  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului cu titlul ”Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei 

termice pe bază de energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad”; 
11 

10 Nr.52 

Hotărârea cu privire la aprobarea constituirii Unității de Implementare a 

Proiectului cu titlul ”Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei 

termice pe bază de energie geotermală în comuna Socodor, județul Arad”; 
11 
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