
 
 

Nr. 3587 din 27 decembrie 2019 

 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 
SOCODOR DIN DATA DE 27 DECEMBRIE 2019 

 

Încheiată astăzi 27 decembrie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Socodor, judeţul Arad, convocată prin Dispoziția primarului nr. 175 din 20.12.2019. 

  Şedinţa consiliului local  începe la ora stabilită în convocator, 1000 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  

                NĂDĂBAN STELIAN TRAIAN                                      CRIŞAN GHEORGHE 

 

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.112 
Hotărârea cu privire la  aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței 

ordinare din data de 29 noiembrie 2019; 
11 

2 Nr.113 Hotărârea cu privire la aprobarea ordinii de zi; 11 

3 Nr.114 

Hotărârea cu privire la aprobarea   procedurilor pentru achiziționarea prin 

cumpărare și 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; 

11 

4 Nr.115 Hotărârea cu privire la aprobarea execuție bugetare la 19 decembrie 2019; 11 

5 Nr.116 Hotărârea cu privire la aprobarea bugetului local definitiv pentru anul 2019; 11 

6 Nr.117 
Hotărârea cu privire la  aprobarea bugetului definitiv pentru anul 2019, 

rectificat în luna decembrie al Serviciului Apă-Canal Socodor; 
11 

7 Nr.118 Hotărârea cu privire la aprobarea reţelei şcolare din anul şcolar 2020-2021; 11 

8 Nr.119 
Hotărârea cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi  lucrări de interes 

local pentru anul 2020 executate de persoanele beneficiare de ajutor social; 
11 

9 Nr.120 

Hotărârea cu privire la aprobarea prelungirii până la data de 15.07.2020 a 

Scrisorii de Garantare nr.138/14.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare 

de 600.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 

600.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea 

proiectului intitulat:„Construire grădiniță cu program normal în comuna 

Socodor, județul Arad”. 

11 
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