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HOTĂRÂREA Nr.71 
din 31 iulie 2020 

privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de 
investiție „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în localitatea 

Socodor, județul Arad” 
 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, întrunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31 iulie 2020 

   

Având în vedere: 

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

înregistrat cu nr.2027/07.07.2020; 

-  raportul compartimentului de specialitate nr. 2028/07.07.2020; 

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

Socodor; 

- adresa 15827/23.07.2020 emisă de Agenția Națională pentru Locuințe și avizul nr.3/544 din 

17.02.2020 al Consiliului tehnico-economic de avizare al Agenției Naționale pentru Locuințe; 

-  prevederile art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-  prevederile art.44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și ale alin.(7) lit.q) din O.U.G. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;           

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 simplă, 

cerută de prevederile art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art.139 alin.(1) și art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

                                        H O T Ă R Ă Ș T E 

          Art.1. Se aprobă Nota Conceptuală pentru obiectivul de investiție „Construire 

locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în localitatea Socodor, județul Arad”, 

conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

          Art.2. Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiție „Construire 

locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în localitatea Socodor, județul Arad”, 

conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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          Art.3. Se împuternicește primarul comunei Socodor să semneze toate documentele 

necesare realizării obiectivelor de investiții propuse în prezenta hotărâre. 

          Art.4. Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se împuternicește 

domnul Jura Ioan Dimitrie, primarul comunei Socodor. 

 

           Art.5 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor, în  

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, Compartimentului Urbanism, 

Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe  şi 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 , 

                      CONSILIER                                               CONTRASEMNEAZĂ 

               SĂCARĂ DORU IOAN                                   CRIŞAN GHEORGHE 

 

 


