
 

 

                               

 
                             HOTĂRÂREA nr.73 din 31.08.2020 

privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 31.08.2020  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR 

ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 31 AUGUST 2020 

 

Luând act de Ordinea de zi cuprinsă în Dispoziția primarului de convocare a şedinţei numărul 
94/25.08.2020; 

- 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 31.07.2020; 
Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat în luna august 2020; 
Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv 
revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad; 
Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului maxim de operare a Staţiei de 
transfer din Chişineu-Criş inclusiv activităţile de transport al deşeurilor reziduale la depozitul 
conform existent din judeţul Arad; 
Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului tarifar și analiza pragului de suportabilitate 
pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Arad”; 
Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 
6. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru primă 
înscriere a imobilului teren în suprafață de 25.377 mp în domeniul privat al comunei Socodor; 
Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului „Alimentare cu gaze 
naturale a comunei Socodor”, județul Arad; 
Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 
8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni; 
Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 
9. Diverse. 
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