
 

 

 

 

 

  HOTĂRÂREA Nr.18  
din  31 ianuarie 2020 

 
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor lactate, de panificație și fructe, 

precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educative aferente distribuției de lapte, 

produse lactate și fructe în Școala Gimnaziala „Iustin Marșieu” Socodor 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, întrunit  
ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE  31 IANUARIE 2020   

Având în vedere: 

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

înregistrat cu nr.218/23.01.2020; 

-  referatul de specialitate al secretarului general al comunei Socodor, înregistrat cu 

nr.219/23.01.2020; 

-  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

-  adresa nr.203/07.01.2020, a Consiliului Județean Arad; 

-  prevederile H.G. nr.640/2017, Anexa nr. 6 „Procedura privind colaborarea și distribuirea de 

responsabilități între consiliile județene și consiliile locale”; 

- prevederile art.129 alin.2 lit.e) din OUG 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.i) 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. Consiliul Local Socodor nu își asumă responsabilitatea organizării și derulării procedurilor 

de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor lactate, de panificație 

și fructe, precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educative aferente distribuției de lapte, 

produse lactate și fructe în Școala Gimnazială „Iustin Marșieu” Socodor. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de primarul comunei Socodor; 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al UAT Socodor, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, Consiliului Județean Arad, Școlii 

Gimnaziale „Iustin Marșieu” 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. 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              SECRETAR GENRAL UAT, 

                      CONSILIER                                              CONTRASEMNEAZĂ 
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