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                             HOTĂRÂREA nr.62 din 31.07.2020 

privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 31.07.2020  

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR 
ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 31 IULIE 2020 
 

Luând act de Ordinea de zi cuprinsă în Dispoziția primarului de convocare a şedinţei numărul 
80/23.07.2020; 

- 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 30.06.2020; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Socodor la Programul privind 

sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de 

iluminat public și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea, 

modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Comuna Socodor, județul Arad”; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2020; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de analiză a activității SVSU Socodor pe 

semestrul I anul 2020; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pe semestrul I 2020 privind activitatea 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna iulie 2020; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 10.05.2021  a Scrisorii de 

Garantare nr.139/ 15.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 1.700.000,00 lei,  în 

vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.700.000,00  lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Amenajare infrastructură drumuri 

agricole în comuna Socodor, județul Arad”; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 15.07.2021 a Scrisorii de 

Garantare nr.83/23.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 1.809.600,00 lei,  în 

vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.809.600,00  lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Modernizare străzi în comuna 

Socodor, județul Arad”; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 15.07.2021 a Scrisorii de 

Garantare nr.137/14.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare de 450.000,00 lei,  în 

vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00  lei din fondurile 

nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Renovare și dotare cămin cultural 

din comuna Socodor, jud. Arad”; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiție „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în localitatea 

Socodor, județul Arad”; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

11. Diverse. 

   

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                    CONSILIER                                                     SECRETAR  

              SĂCARĂ DORU IOAN                                    CRIŞAN GHEORGHE 


