
 

 

 

 

 
  HOTĂRÂREA Nr.100 din 27 noiembrie 2020 

privind completarea componenței nominale a Comisiei nr.3 din cadrul Consiliului Local 
Socodor, Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii 

publice, a drepturilor cetățenilor 
 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad,CIF 3519330, întrunit  
ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27 NOIEMBRIE 2020 
 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3482/25.11.2020  a  primarului comunei Socodor privind  
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Socodor; 
- analizând referatul de specialitate înregistrat sub nr.3483 din 23.11.2020  întocmit de către 
secretarul comunei Socodor, domnul Crișan Gheorghe privind organizarea comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local Socodor; 
- Ordinul Prefectului nr.758/30.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de 
constituire a Consiliului local al Comunei Socodor; 
- adresa grupului de consilieri PNL, înregistrată cu nr.3477/25.11.2020; 
- prevederile art.124, art.125 și art.126 din Ordonanța de Urgență 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 au votat ”pentru”, 

În temeiul art.139 alin.(3) lit.i) și art.196  alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind  Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

Art.1. Comisia nr.3 va fi formată din 5 membri. 
Art.2. Se aprobă completarea componenței comisiei nr.3: Comisia pentru  administrație 

publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor cu încă doi 
membri, respectiv domnul consilier Igna Ioan și domnul consilier Unc Dimitrie. 

 Comisia va funcționa în următoarea componență: 

 Mureșan Adrian Marius 
 Țapoș Dimitrie Ioan 
 Nădăban Stelian Traian 
 Igna Ioan 
 Unc Dimitrie 

Art.3. Atribuţiile, sarcinile şi funcţionarea comisiilor sunt cele stabilite de Consiliul local, 
prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. 

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al UAT 
Socodor, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, consilierilor locali prevăzuți 
la art.2, 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 GENERAL UAT, 

                    CRIȘAN RAMONA                                     CRIŞAN GHEORGHE 
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