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                             HOTĂRÂREA nr.92 din 27.11.2020 

privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 27.11.2020  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR 

ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 27 NOIEMBRIE 2020 

 

Luând act de Ordinea de zi cuprinsă în Dispoziția primarului de convocare a şedinţei numărul 

146/23.11.2020; 

- 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 septembrie 2020; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului Procesului-verbal al ședinței privind 

ceremonia de constituire a Consiliului Local Socodor din data de 30 octombrie 2020; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului Procesului-verbal al ședinței 

extraordinare din data 09 noiembrie 2020; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie;  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna noiembrie 2020; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor de ajutor social și 

a burselor de merit ce pot fi acordate de Școala Gimnazială „Iustin Marșieu” în anul școlar 

2020-2021; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Învățământ on-line la Școala Gimnazială 

„Iustin Marșieu” Socodor, județul Arad”; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 

„Îmbunătățire structură rutieră a DA7, comuna Socodor, județul Arad”, faza DALI. 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobare taxei de salubritate pentru colectare, transportul și 

depozitarea deșeurilor, inclusiv colectarea selectivă,  începând cu data de 01.01.2021; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2020; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul local 

pentru unitățile de cult pentru anul 2020; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

11. Diverse. 

1.Punctul 1 suplimentar:Proiect de hotărâre 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;  

2.Punctul 2 suplimentar:Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului în 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor din partea Consiliului 

Local Socodor; 

3.Punctul 3 suplimentar:Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor distincte pentru 

fracțiile de deșeuri biodegradabile și reciclabile la intrarea în Staţia de transfer din Chişineu-

Criş; 

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                    CONSILIER                                              SECRETAR GENERAL  

              CRIȘAN RAMONA                                         CRIŞAN GHEORGHE 


