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Nr. 2633 din 30 septembrie 2019 

 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 
SOCODOR DIN DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2019 

 

Încheiată astăzi 30 septembrie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

comunei Socodor, judeţul Arad, convocată prin Dispozitia primarului nr. 102 din 23.09.2019. 

  Şedinţa consiliului local  începe la ora stabilită în convocator, 1400 şi participă un număr 

de 11 consilieri din cei 11 în funcție. 

 

    Consilierii au votat  hotărârile adoptate, după cum urmează: 

 

 

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.87 Hotărârea cu privire la  aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței 

ordinare din data de 30 august 2019; 
11 

2 Nr.88 Hotărârea cu privire la aprobarea ordinii de zi; 11 

3 Nr.89 Hotărârea cu privire la stabilirea taxei de salubrizare începând cu 01.10.2019; 11 

4 Nr.90 
Hotărârea cu privire la aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul 

local al Comunei Socodor pentru unele unităţi de cult din Comuna Socodor pe 

anul 2019”; 

11 

5 Nr.91 

Hotărârea cu privire la aprobarea înființării clubului sportiv ”Club Sportiv 

Socodor” instituție publică în subordinea Consiliului Local al comunei 

Socodor; 

11 

6 Nr.92 

Hotărârea cu privire la 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; 

11 

7 Nr.93 
Hotărârea cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare 

a aparatului de specialitate a Primarului comunei Socodor; 
11 

8 Nr.94 
Hotărârea cu privire la desemnarea reprezentatului Consiliului Local Socodor 

în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor, 

pentru anul școlar 2019-2020; 

11 

9 Nr.95 Hotărârea cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului  

amplasat în cadrul Dispensarului Uman Socodor, cu destinație de farmacie; 
11 

10 Nr.96 
Hotărârea cu privire la stabilirea cuantumului burselor școlare și a numărului 

de burse aferente anului școlar 2019-2020 – Semestrul I, pentru Școala 

Gimnazială ”Iustin Marșieu” Socodor; 

11 

11 Nr.97 Hotărârea cu privire la aprobarea bugetului local rectificat în luna septembrie 

2019; 
11 

12 Nr.98 
Hotărârea cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Clubului sportiv de drept public ”Club Sportiv Socodor” pe anul 2019; 
11 
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Fiind discutate toate cele propuse, şedinţa se încheie. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ     

                             CONSILIER                                                          SECRETAR  

               MUREȘAN ADRIAN MARIUS                                    CRIŞAN GHEORGHE 

13 Nr.99 

Hotărârea cu privire la 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”; 

11 


