
 

 

                               
                             HOTĂRÂREA nr.30 din 28.02.2020 

privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 28.02.2020  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR 
ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2020 
 

Luând act de Ordinea de zi cuprinsă în Dispoziția primarului de convocare a şedinţei numărul 
24/20.02.2020; 

- prevederile art. 135 alin. (1), alin.(2), alin.(3), alin(4), alin.(7) și alin.(8) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului 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, 

Votul exprimat  de  către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din 
care toți cei 11 consilieri prezenți au votat ”pentru”,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței ordinare din 

data de 31.01.2020; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind starea economică, socială și de 

mediu a comunei Socodor pentru anul 2019; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor consilierilor și a viceprimarului pentru anul 

2019; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea, 

salubrizarea și înfrumusețarea comunei Socodor pentru anul 2020; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici din cadrul 

proiectului „Amenajare piste biciclete în comuna Socodor, județul Arad”; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

6.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni. 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

7. Diverse. 

1. Punctul 1 suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință 

gratuită pe o perioadă de 5 (cinci) ani a bazei de agrement, către Club Sportiv Socodor, 

pentru desfășurarea de activități sportive a secției de navomodelism din cadrul Clubului 

Sportiv Socodor;  

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

      

           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  
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