
 

 

Nr.617 din 20 februarie 2020 

 
            PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea, salubrizarea și înfrumusețarea 

comunei Socodor pentru anul 2020 
 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, întrunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2020 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, inițiator al proiectului de hotărâre înregistrat cu 

nr.618/20.02.2020; 

- referatul de specialitate al secretarului comunei Socodor, înregistrat cu nr.619/20.02.2020; 

- prevederile O.U.G.nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată prin Legea 

515/2002,  cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.59 alin.(1), lit.A din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților, republicată (r1); 

- prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile HG.R. nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

- prevederile art.2 alin.(2) și ale art.4 din O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (7) lit. g), lit. m), lit. p) și lit. s) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

          În temeiul art.139 alin.(1) și art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                              H O T Ă R Ă Ș T E 

 Art.1 Se aprobă Programul de măsuri pentru gospodărirea, salubrizarea și înfrumusețarea  

comunei Socodor, în anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, 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. 

         

 

    Iniţiatorul proiectului de hotărâre,                      Avizat, 
                   Primar,                                                                         Secretar, 

          Jura Ioan Dimitrie                                                            Crișan Gheorghe 
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