
 

 

 
  HOTĂRÂREA Nr.88 din 09 noiembrie 2020 

privind alegerea viceprimarului Comunei Socodor 
 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad,CIF 3519330, întrunit  
ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 09 NOIEMBRIE 2020 
 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3305/05.11.2020  a  primarului comunei Socodor privind alegerea 
viceprimarului Comunei Socodor; 
- analizând referatul de specialitate înregistrat sub nr.3306 din 05.11.2020  întocmit de către 
secretarul comunei Socodor, domnul Crișan Gheorghe privind alegerea viceprimarului comunei 
Socodor; 
- Ordinul Prefectului nr.758/30.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de 
constituire a Consiliului local al Comunei Socodor; 
- prevederile art.152 alin.(2), art. 129 alin. 2, lit.a, alin.3, lit.b si art. 196,alin.1, lit.a 
 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. Se alege ca viceprimar al comunei Socodor, județul Arad, domnul consilier local 
Teorean Ioan Cornel din partea Partidului Național Liberal. 

Art.2. Domnul Teorean Ioan Cornel va exercita calitatea de înlocuitor de drept al 
Primarului comunei Socodor. 

Art.3. Atribuțiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispoziție; 
Art.4. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier 

local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut. 
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios 

administrativ în condițiile Legii nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 

secretarului general al comunei Socodor, în termenul legal, Primarului comunei Socodor, 
Instituţiei Prefectului Judeţul Arad, domnului Teorean Ioan Cornel 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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