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Nr. 2297 din 31 iulie 2020 

 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 

SOCODOR DIN DATA DE 31 IULIE 2020 

 

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

comunei Socodor, judeţul Arad, convocată prin Dispoziția primarului nr. 80 din 23.07.2020. 

  Şedinţa consiliului local  începe la ora stabilită în convocator, 1000 şi participă un număr 

de 11 consilieri din cei 11 în funcție. Ședința se desfășoară în sala de ședință a consiliului 

local. 

    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.61 
Hotărârea cu privire la  aprobarea conținutului procesului verbal al 

ședinței ordinare din data de 30 iunie 2020; 
11 

2 Nr.62 Hotărârea cu privire la aprobarea ordinii de zi; 11 

3 Nr.63 

Hotărârea cu privire la 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”; 

11 

4 Nr.64 Hotărârea cu privire la aprobarea execuției bugetare la 30.06.2020; 11 

5 Nr.65 
Hotărârea cu privire la aprobarea raportului de analiză a activității 

SVSU Socodor pe semestrul I anul 2020; 
11 

6 Nr.66 
Hotărârea cu privire la aprobarea raportului pe semestrul I 2020 

privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap; 
11 

7 Nr.67 
Hotărârea cu privire la aprobarea bugetului local rectificat în luna iulie 

2020; 
 

8 Nr.68 

Hotărârea cu privire la 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”; 

11 

9 Nr.69 

Hotărârea cu privire la 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 

11 

mailto:socodor@gmail.com
mailto:primaria@socodor.ro


2 
 

 

Fiind discutate toate cele propuse, şedinţa se încheie. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ     

                             CONSILIER                                                      SECRETAR  

                    SĂCARĂ DORU IOAN                                      CRIŞAN GHEORGHE 

 

comuna Socodor, județul Arad”; 

10 Nr.70 

Hotărârea cu privire la 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”; 

11 

11 Nr.71 

Hotărârea cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiție „Construire locuințe pentru 

tineri, destinate închirierii, în localitatea Socodor, județul Arad”; 

11 


