
 
 

Nr. 2987 din 31 octombrie 2019 

 

 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 
SOCODOR DIN DATA DE 31 OCTOMBRIE 2019 

 

 

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

comunei Socodor, judeţul Arad, convocată prin Dispozitia primarului nr. 117 din 25.10.2019. 

  Şedinţa consiliului local  începe la ora stabilită în convocator, 1800 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  

               MUREȘAN ADRIAN MARIUS                                    CRIŞAN GHEORGHE 

 

CONSILIUL LOCAL SOCODOR 
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Nr. 

Crt. 

Nr. 

Hot. 
TITLUL HOTĂRÂRII 

Nr.de 

voturi 

1 Nr.100 
Hotărârea cu privire la  aprobarea conținutului procesului verbal al 

ședinței ordinare din data de 30 septembrie 2019; 
11 

2 Nr.101 Hotărârea cu privire la aprobarea ordinii de zi; 11 

3 Nr.102 
Hotărârea cu privire la aprobarea execuție bugetare la 30 septembrie 

2019; 
11 

4 Nr.103 

Hotărârea cu privire la  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 III al anului 

2019; 

11 

5 Nr.104 

Hotărârea cu privire la aprobarea încheierii și semnării Contractului de 

delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de 

salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al 

deșeurilor municipale din județul Arad – Zona  2, cu Societatea 

Consult Soc Centrum S.R.L.; 

11 

6 Nr.105 

Hotărârea cu privire la aprobarea modificării prevederilor HCL Socodor 

nr.58 din 12.07.2015 privind aprobarea Contractului de administrare a 

unităților individuale de compostare care urmează să fie încheiat între 

Consiliul Local Socodor și Consiliul Județean Arad; 

11 
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