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  HOTĂRÂREA Nr.93  
din  27 noiembrie 2020 

 

privind aprobarea bugetului local rectificat în luna noiembrie 2020 al Comunei 
Socodor  

 
Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, întrunit  
ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE  27 NOIEMBRIE 2020   

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

înregistrat cu nr.3384/18.11.2020; 

-  referatul de specialitate al Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor, înregistrat cu nr.3385/18.11.2020; 

- prevederile art.4-7 din Legea nr.5/2020 privind  bugetul de stat pe anul 2020; 

- prevederile Ghidului Solicitantului „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor 

naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și 

de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final”, Cod apel: POIM/859/8/2/ 

Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale; 

- prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 alin.(1) lit. c) și art.49 alin.(5) din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.494 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.105 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii 69/2010 privind responsabilitatea fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

- prevederile art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.a), alin. (4) lit. a) și ale art.155 alin.(4) lit.b) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.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 absolută, cerută de 

prevederile art.139 alin.3 lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

   În temeiul art.139 alin.(3) lit.a) 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. Se aprobă bugetul local rectificat în luna noiembrie 2020 al Comunei Socodor, conform 

anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având venituri totale și cheltuieli 

totale în suma de 24.979,00 mii lei, suma care include și excedentul din anul 2019, din care 

la secțiunea de funcționare suma de 4.401,00 mii lei și la secțiunea de dezvoltare suma de 

20.578 mii lei. Cheltuielile pe capitole sunt în conformitate cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre 

care face parte integrantă din aceasta: 

-  administrație                 1.826,00 mii lei 

-  alte servicii publice generale                   1.108,00 mii lei 
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-  tranzacții privind datoria publică                  23,00 mii lei 

-  învățământ                 3.681,00 mii lei 

-  cultură                           2.385,00 mii lei 

-  asistență socială                    926,00 mii lei 

-  dezvoltare publică                1.008,00 mii lei 

-  mediu și ape                    503,00 mii lei 

-  alte acțiuni economice                       13.519,00 mii lei 

Art.2. Se aprobă bugetul creditelor interne conform anexei nr.2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, având venituri din împrumuturi în sumă de 727,86 mii lei și cheltuieli la 

secțiunea de dezvoltare de 727,86 mii lei, după cum urmează : 

- alte acțiuni economice                727,86  mii lei. 

Art.3. Se aprobă lista de investiții pentru anul 2020 conform anexei nr.3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă alocarea sumei de 100 mii lei pentru întocmirea Studiului de fezabilitate 

pentru proiectul „Alimentare cu gaze naturale în comuna Socodor, județul Arad”, inclusiv 

cheltuieli cu Studiul de Fezabilitate comun „Alimentare cu gaze naturale în comunele 

Socodor,Grăniceri și Pilu, județul Arad”, consultanță depunere proiect POIM și alte cheltuieli. 

Art.5. Se aprobă alocarea sumei de 800 mii lei pentru proiectul „Alimentare cu gaze naturale 

în comunele Socodor, Grăniceri și Pilu, județul Arad”, pentru întocmirea Proiectului Tehnic, 

obținere avize și execuție, proiect depus pentru obținerea unei finanțări nerambursabile în 

cadrul POIM, Cod apel: POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor 

naturale. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al UAT Socodor, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, Compartimentului Financiar-contabil, 

impozite și taxe, 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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