
Nr. 613 din 26 februarie 2021 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 

SOCODOR DIN DATA DE 26 FEBRUARIE 2021 

 

Încheiată astăzi 26 februarie 2021 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Socodor, judeţul Arad, convocată prin Dispoziția primarului nr.20 din 19.01.2021. 

  Şedinţa consiliului local  începe la ora stabilită în convocator, 1400 şi participă un număr de 10 

consilieri din cei 11 în funcție. Ședința se desfășoară în sala de ședință a consiliului local. 

    Consilierii au votat  hotărârile adoptate, după cum urmează: 

 

Fiind discutate toate cele propuse, şedinţa se încheie. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ     

                             CONSILIER                                                     SECRETAR GENERAL  

                   HANZA REMUS OVIDIU                                           CRIŞAN GHEORGHE 

 

 

CONSILIUL LOCAL SOCODOR 
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.1, Cod Poștal:  317305, judeţul Arad, Tel.: +4 0257 358 100;  

Fax. +4 0257 358 112;  e-mail: socodor@gmail.com, primaria@socodor.ro; Web: www.socodor.ro 

 

Nr. 

Crt. 

Nr. 

Hot. 
TITLUL HOTĂRÂRII 

Nr.de 

voturi 

1 Nr.20 
Hotărârea cu privire la  aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței 

ordinare din data de 29 ianuarie 2021; 
10 

2 Nr.21 Hotărârea cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare; 10 

3 Nr.22 
Hotărârea cu privire la aprobarea raportului privind starea economică, 

socială și de mediu a comunei Socodor pentru anul 2020; 
10 

4 Nr.23 
Hotărârea cu privire la rapoartelor consilierilor și a viceprimarului pentru 

anul 2020; 
10 

5 Nr.24 

Hotărârea cu privire la aprobarea Programului de măsuri pentru 

gospodărirea, salubrizarea și înfrumusețarea comunei Socodor pentru anul 

2021;   

10 

6 Nr.25 

Hotărârea cu privire la aprobarea modificărilor în cadrul contractului de 

finanțare al proiectului cu titlul „Eco trans system - transport transfrontalier 

ecologic în zona Socodor - Ketegyhaza”; 

10 

7 Nr.26 
Hotărârea cu privire la aprobarea plății cotizaţiei Consiliului Local Socodor 

aferentă anului 2021, la bugetul Asociației Comunelor din România (ACOR); 
10 

8 Nr.27 
Hotărârea cu privire la aprobarea înființării Serviciului de Iluminat Public din 

comuna Socodor, județul Arad; 
10 

9 Nr.28 

Hotărârea cu privire la aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe 

din comuna Socodor nr.331, județul Arad”; 

10 

10 Nr.29 

Hotărârea cu privire la transmiterea în folosință gratuită către Agenția 

Națională pentru Locuințe (ANL) a terenului destinat programului 

„Construire locuințe pentru tineri în vederea închirierii” în suprafață de 3.540 

m, situat în localitatea Socodor nr.66, înscris în CF.304305 Socodor, nr. 

topografic 304305;   

10 

11 Nr.30 
Hotărârea cu privire la aprobarea rezilierii contractului de închiriere încheiat 

între Comuna Socodor și SC Ac de Cojoc Atelier SRL 
10 
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