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                             HOTĂRÂREA nr.2 din 29.01.2021 

privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 29.01.2021  

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR 

ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 29 IANUARIE 2021 

 

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

10/22.01.2021; 

- 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 decembrie 2020; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea validării Dispoziției nr.4/04.01.2021 a primarului 

comunei Socodor privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020 a secțiunii de 

dezvoltare, în sumă de 2.620.080,55 lei din excedentul anilor precedenți al bugetului local; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii P+2E+E3 retras, comuna 

Socodor, județul Arad”; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2020 în anul 

2021; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Serviciului Apă - 

Canal Socodor al anului 2020, în anul 2021; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului UAT Socodor la 

31.12.2020; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31 decembrie 2020; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pentru semestru II 2020, privind  
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activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Primăriei 

Socodor; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de analiză a activității SVSU Socodor  

pentru semestrul II 2020; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei Școlare pentru anul Școlar 2021-2022; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie;   

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale pentru 

anul 2021; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizaţiei Consiliului Local Socodor aferentă 

anului 2021, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 

Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizaţiei Consiliului Local Socodor aferentă 

anului 2021, la bugetul Asociației Grup de Acțiune Locală „Micro-Regiunea Văilor Crișurilor Alb 

și Negru"; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

„Modernizare centură ocolitoare a comunei Socodor și racord cu străzile 27, 29,10 și 46, 

comuna Socodor, județul Arad”; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru 

obiectivul „Reabilitare și dotare sediu de primărie în comuna Socodor, județul Arad"; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie;   

16.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte din echipa 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității 

administrativ-teritoriale; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

proiectului „Alimentare cu gaze naturale în comunele Socodor, Grăniceri și Pilu, județul Arad”; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

18. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

19.Diverse. 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                      CONSILIER                                              SECRETAR GENERAL  

                CRIȘAN RAMONA                                         CRIŞAN GHEORGHE 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.2/29.01.20211 

Nr. 

crt. 
Operațiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile sa efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotararii1) s-a făcut cu majoritate X simplă  □ absoluta  □ calificata2 29/01/2021   

2 Comunicarea către primar2) 29/01/2021   

3 Comunicarea către prefectul judetului3) 09/02/2021   

4 Aducerea la cunoștința publica4)+5) 09/02/2021   

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............   

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz .../.../............   

Extrase din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare:  
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotărâri, cu majoritate absoluta sau simpla, după caz. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de 
consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numărul consilierilor locali in funcție.“ 
2) Art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotărârile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucrătoare de la 
data adoptării HCL. 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotărârile C.L.Socodor se aduc la cunoștința publica si se comunica, in condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor C.L.Socodor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face in cel mult 5 zile de la data 

comunicării oficiale către prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotărârile C.L.Socodor cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștința publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotărârile C.L.Socodor cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.“ 
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