
 
 

Nr. 715 din 28 februarie 2020 

 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 

SOCODOR DIN DATA DE 31 IANUARIE 2020 

 

Încheiată astăzi 28 februarie 2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

comunei Socodor, judeţul Arad, convocată prin Dispoziția primarului nr. 24 din 20.02.2020. 

  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: 

 

 

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.29 
Hotărârea cu privire la  aprobarea conținutului procesului verbal al 

ședinței ordinare din data de 31 ianuarie 2020; 
11 

2 Nr.30 Hotărârea cu privire la aprobarea ordinii de zi; 11 

3 Nr.31 
Hotărârea cu privire la aprobarea raportului privind starea economică, 

socială și de mediu a comunei Socodor pentru anul 2019; 
11 

4 Nr.32 
Hotărârea cu privire la aprobarea rapoartelor consilierilor și a 

viceprimarului pentru anul 2019; 
11 

5 Nr.33 

Hotărârea cu privire la aprobarea Programului de măsuri pentru 

gospodărirea, salubrizarea și înfrumusețarea comunei Socodor pentru 

anul 2020; 

11 

6 Nr.34 

Hotărârea cu privire la  aprobarea modificărilor în cadrul contractului 

de finanțare a proiectului cu titlul „Eco trans system - transport 

transfrontalier ecologic în zona Socodor - Ketegyhaza”; 

11 

7 Nr.35 
Hotărârea cu privind alegerea domnului consilier Palcu Raul președinte 

de ședință pentru următoarele 3 luni; 
11 

8 Nr.36 

Hotărârea cu privire la 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; 

11 
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