
 

 

                               
                             HOTĂRÂREA nr.113 din 27.12.2019 

privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 27.12.2019  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR 
ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 27 DECEMBRIE 2019 
 
Luând act de Ordinea de zi cuprinsă în Dispoziția primarului de convocare a şedinţei numărul 
175/20.12.2019; 

- 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 

29.11.2019. 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

2. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de Evaluare a imobilului teren intravilan și construcții 

de locuințe, în suprafață de 3784 mp din care construit 314,65 mp, identificat în CF nr.303312 

Socodor, număr topografic 29-30, situat în localitatea Socodor, nr.66, comuna Socodor, județul Arad, 

întocmit de Bojan Nicolae Emanoil , legitimația nr.17634, administrator la SC Just Eval Invest SRL, 

membru corporativ ANEVAR. 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 19 decembrie 2019. 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local definitiv pentru anul 2019.  

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2019 al Serviciul Apă-Canal 

Socodor; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021. 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și acțiuni de interes local efectuate de 

beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2019. 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 15.07.2020 a Scrisorii de Garantare 

a avansului pentru proiectul ”Construire grădiniță cu program normal, comuna Socodor, județul Arad”; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

9. Diverse. 
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