
 

 

 

 

 

  HOTĂRÂREA Nr.71  
din  19 iulie 2019 

privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al 

Comunei Socodor pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2019 

 
Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 19 IULIE 2019   

Având în vedere: 
-  expunerea de motive nr. 1903/12.07.2019  a Primarului  Comunei Socodor; 
-  referatul de specialitate  nr. 1904/12.07.2019; 
-  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor; 
-  Programul anual al finanţărilor nerambursabile și Anunţul de participare care au fost publicate în 
Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 50/05.04.2019, respectiv 51/08.04.2019;  
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile art.10 și ale art.16 din  Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile art.1 alin.(1) din O.G.nr 51/1998 privind îmbunatățirea sistemului de finanțare a 
programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;  
- Procesul-verbal de jurizare nr. 1248/03.05.2019  al proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată de 
la bugetul local al Comunei Socodor pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2019 și raportul 
final nr.1284/06.05.2019 al procedurii de selecţie al proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată de la 
bugetul local al Comunei Socodor pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2019;  
- prevederile  HCL 41/29.03.2019  pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor 
nerambursabile  alocate de la bugetul local în anul 2019;  
- prevederile art.129 alin.7 lit. d), lit.e) și lit.f) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ;           

Votul exprimat  de  către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din care toți cei 

10 consilieri au votat ”pentru”, 

În temeiul art.139 alin.(1) și art.196  alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  

nr.57/2019 privind  Codul administrativ, 

                                                           H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se aprobă lista proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Comunei 

Socodor pentru activităţi nonprofit de interes local, pentru anul 2019, în conformitate cu Procesul-verbal 

nr. 1248/03.05.2019 și cu raportul final al Comisiei de analiză nr.1284/06.05.2018  a proiectelor, comisie  

constituită în baza Dispoziției Primarului Comunei Socodor nr.39/01.04.2019, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al UAT Socodor, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, ACS Socodor, se duce la cunoştinţă publică prin afişare la 

sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia Prefectului-Județul 

Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              SECRETAR GENRAL UAT, 

                      CONSILIER                                              CONTRASEMNEAZĂ 

                    IGNA IOAN                                            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  
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Anexa la HCL 71 din 19.07.2019 

 

privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al 
Comunei Socodor pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2019 

 
 

Nr.crt. Beneficiar Domeniul de activitate Suma alocată Perioada 

1 

ACS SOCODOR, cu sediul 

în Socodor nr.331 

 

Sport 120.000 Anul 2019 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR GENERAL UAT , 

                      CONSILIER                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                      IGNA IOAN                                                          CRIŞAN GHEORGHE 

 


