
 

 

 

 

 
  HOTĂRÂREA Nr.77 din 31 august 2020 

privind actualizarea planului tarifar și analiza pragului de suportabilitate pentru 
utilizatorii casnici în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Arad” 
 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad,CIF 3519330, întrunit  
ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31 AUGUST 2020 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 2469/25.08.2020  a  primarului comunei Socodor privind aprobarea 

planului tarifar și analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul 
Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”; 
- analizând referatul de specialitate înregistrat sub nr.2470 din 25.08.2020  întocmit de către 
secretarul comunei Socodor, domnul Crișan Gheorghe și de către doamna Tîlmaciu Nela 
Daniela, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului financiar contabil, impozite și taxe 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 
Socodor; 
- actualizarea Planului Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în 
cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”; 
- adresa nr. 47555/MP/12.06.2020 emisă de către Ministerul Fondurilor Europene Direcția 
Generală Programe Europene Infrastructură Mare;  
- dispoziţiile Ordinului 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 
sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 
- prevederile art.129 alin.(1), alin.2 lit.d) și alin. (4) lit.c) și lit.g) 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.c) 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 Art. 1 Se aprobă Planul Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii 
casnici în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”, 
conform anexei.  
Art.2 Se împuterniceşte dl. Jura Ioan Dimitrie, reprezentant al comunei Socodor, să aprobe 
Planul Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului 
”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad” în Adunarea Generală a 
Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 
Deşeurilor Judeţul Arad, în numele şi pe seama Consiliului Local Socodor, conform anexei 
atașată prezentei hotărâri. 
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al UAT Socodor, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, 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. 
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