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                             HOTĂRÂREA nr.88 din 30.09.2019 

privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 30.09.2019  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR 
ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 30.09.2019 
 
Luând act de Ordinea de zi cuprinsă în Dispoziția primarului de convocare a şedinţei numărul 

102/23.09.2019; 

- prevederile art. 135 alin. (1), alin.(2), alin.(3), alin(4), alin.(7) și alin.(8) din din Ordonanța  

de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

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, 

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: 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței ordinare din 

data de 30.08.2019; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare începând cu 01.10.2019; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul local al 

Comunei Socodor pentru unele unităţi de cult din Comuna Socodor pe anul 2019”; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

4. Proiect de hotărâre privind înființarea clubului sportiv ”Club Sportiv Socodor” instituție publică 

în subordinea Consiliului Local al comunei Socodor; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Socodor și a serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului Local Socodor, 

aprobarea statului de funcţii și a organigramei; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a 

aparatului de specialitate a Primarului comunei Socodor; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentatului Consiliului Local Socodor în Consiliul 

de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor, pentru anul școlar 2019-2020; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 
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8. Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului  

amplasat în cadrul Dispensarului Uman Socodor, cu destinație de farmacie; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

9. Proiect de hotătâre privind stabilirea cuantumului burselor școlare și a numărului de burse 

aferente anului școlar 2019-2020 – Semestrul I, pentru Școala Gimnazială ”Iustin Marșieu” 

Socodor; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna septembrie 2019; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului sportiv de 

drept public ”Club Sportiv Socodor” pe anul 2019; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

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

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

13. 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  

        MUREȘAN ADRIAN MARIUS                              CRIŞAN GHEORGHE 


