
 

                                
HOTĂRÂREA Nr.117 

 din 27 decembrie 2019 
privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2019, rectificat în luna decembrie al 

Serviciului Apă-Canal Socodor 
 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, întrunit  
ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 27 decembrie 2019   

 
Având în vedere: 
-  referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, inițiator al proiectului de hotărâre, 
înregistrat cu nr.3585/20.12.2019; 
-  referatul de specialitate al Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor, înregistrat cu 
nr.3586/20.12.2019; 
-  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 
Socodor; 
-  prevederile art.19 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile HCL nr.119 din  30 noiembrie 2017 privind aprobarea reorganizării Serviciului 
de alimentare cu apă și canalizare a apelor uzate la nivelul comunei Socodor, forma de 
gestiune, Regulamentul și caietul de sarcini; 
-  prevederile art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.d), alin. (4) lit. a), alin.(7) lit.n) și ale art.155 
alin.(4) lit.b) 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 au votat ”pentru”, fiind îndeplinită condiția de majoritate 
absolută, cerută de prevederile art.139 alin.3 lit.(a) din O.U.G. 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, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă bugetul rectificat în luna decembrie/definitiv pentru anul 2019 al 
Serviciului Apă Canal Socodor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, având venituri totale de 232 mii lei și cheltuieli totale în suma de 232 mii lei.                                                                                    
Cheltuielile, după  structura  lor sunt: 
- cheltuieli de personal              109,00 mii lei 
- cheltuieli cu bunuri si servicii                 123,00 mii lei 
Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi Serviciului Apă-Canal Socodor şi 
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 , 
                           CONSILIER                                             CONTRASEMNEAZĂ 
              NĂDĂBAN STELIAN TRAIAN                             CRIŞAN GHEORGHE 
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