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Nr. 333 din 31 ianuarie 2020 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 
SOCODOR DIN DATA DE 31 IANUARIE 2020 

Încheiată astăzi 31 ianuarie 2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Socodor, judeţul Arad, convocată prin Dispoziția primarului nr. 13 din 23.01.2020. 

  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: 

 

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.1 
Hotărârea cu privire la  aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței 

ordinare din data de 27 decembrie 2019; 
11 

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

3 Nr.3 

Hotărârea cu privire la aprobarea validării Dispoziției nr.1/09.01.2020 a 

primarului comunei Socodor privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar 

pe anul 2019 a secțiunii de dezvoltare, în sumă de 7.737.133,25 lei din 

excedentul anilor precedenți al bugetului local; 

11 

4 Nr.4 

Hotărârea cu privire la aprobarea validării Dispoziției nr.2/09.01.2020 a 

primarului comunei Socodor privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar 

pe anul 2019 a secțiunii de funcționare, în sumă de 24.826,52 lei din 

excedentul anului precedent al bugetului Serviciului Apă-Canal Socodor; 

11 

5 Nr.5 
Hotărârea cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2019 

în anul 2020; 
11 

6 Nr.6 
Hotărârea cu privire la  aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului UAT 

Socodor la 31.12.2019; 
11 

7 Nr.7 Hotărârea cu privire la aprobarea  execuției bugetare la 31 decembrie 2019; 11 

8 Nr.8 

Hotărârea cu privire la aprobarea raportului pentru semestru II 2019 privind 

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în 

cadrul Primăriei Socodor; 

11 

9 Nr.9 
Hotărârea cu privire la aprobarea raportului de analiză a activității SVSU 

Socodor pentru semestrul II 2019; 
11 

10 Nr.10 

Hotărârea cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului „Creșterea eficienței energetice prin măsuri de reabilitare și 

modernizare a clădirii primăriei comunei Socodor”; 

11 

11 Nr.11 
Hotărârea cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetar al Serviciului 

Apă-Canal Socodor al anului 2019, în anul 2020; 
11 

12 Nr.12 
Hotărârea cu privire la aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

pentru anul 2020; 
11 

13 Nr.13 
Hotărârea cu privire la aprobarea procedurii de colectare a deșeurilor 

municipale după principiul „Plătești cât arunci”; 
11 

14 Nr.14 Hotărârea cu privire la aprobarea bugetului local inițial pentru anul 2020; 11 

15 Nr.15 
Hotărârea cu privire la aprobarea bugetului inițial pentru anul 2020 a Serviciului 

Apă-Canal Socodor; 
11 

16 Nr.16 Hotărârea cu privire la aprobarea bugetului inițial pentru anul 2020 a Clubului 11 
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Fiind discutate toate cele propuse, şedinţa se încheie. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ     

                             CONSILIER                                                               SECRETAR  

                NĂDĂBAN STELIAN TRAIAN                                      CRIŞAN GHEORGHE 

Sportiv Socodor; 

17 Nr.17 

Hotărârea privind desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte din 

echipa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al unității administrativ-teritoriale; 

11 

18 Nr.18 

Hotărârea privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire  a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția 

produselor lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor privind 

derularea măsurilor educative aferente distribuției de lapte, produse lactate și 

fructe în școli; 

11 

19 Nr.19 

Hotărârea cu privire la aprobarea achiziționării(cumpărării) de către Comuna 

Socodor a imobilului înscris în CF nr.303312 Socodor, număr topografic 29-30, 

situat în localitatea Socodor, nr.66, județul Arad, aparținând Bisericii Romano-

Catolice Socodor; 

11 

20 Nr.20 

Hotărârea privind plata cotizaţiei Consiliului Local Socodor aferentă anului 

2020, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 

Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad; 

11 

21 Nr.21 

Hotărârea privind plata cotizaţiei Consiliului Local Socodor aferentă anului 2019 

și a anului 2020, la bugetul Asociației Grup de Acțiune Locală „Micro-Regiunea 

Văilor Crișurilor Alb și Negru"; 

11 

22 Nr.22 

Hotărârea cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate, modificat și 

actualizat al proiectului „Realizarea sistemului de producție și distribuție a 

energiei termice pe bază de energie geotermală, în comuna Socodor, județul 

Arad”; 

11 

23 Nr.23 

Hotărârea cu privire la aprobarea contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile 

a Comunei Socodor în cadrul proiectului „Realizarea sistemului de producție și 

distribuție a energiei termice pe bază de energie geotermală, în comuna 

Socodor, județul Arad”; 

11 

24 Nr.24 

Hotărârea cu privire la aprobarea echipei de implementare a proiectului 

„Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de 

energie geotermală, în comuna Socodor, județul Arad”; 

11 

25 Nr.25 

Hotărârea cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție Lot.1 „Modernizare centură ocolitoare și racord 

cu străzile 27, 29,10 și 46, comuna Socodor”,obiectiv de investiție Lot.2 

„Refacere pod din beton peste Crișul Alb” și obiectiv de investiție Lot.3 

„Construire infrastructură în zona industrială de est”; 

11 

26 Nr.26 
Hotărârea cu privire la aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare nr. 

2853/25.10.2019 și a Actului adițional la Contractul nr.1869/11.12.2017; 
11 

27 Nr.27 
Hotărârea cu privire la aprobarea „Regulamentului de instituire și administrare 

a taxei speciale de salubrizare în comuna Socodor”; 
11 

28 Nr.28 

Hotărârea cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție „Amenajare Drum Agricol nr.12, în comuna 

Socodor, județul Arad”. 

11 


