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Nr. 1024 din 31 martie 2021 

 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 

SOCODOR DIN DATA DE 31 MARTIE 2021 

 

Încheiată astăzi 31 martie 2021 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Socodor, judeţul Arad, convocată prin Dispoziția primarului nr.49 din 25.03.2021. 

  Şedinţa consiliului local  începe la ora stabilită în convocator, 1500 şi participă un număr de 9 

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

    Consilierii au votat  hotărârile adoptate, după cum urmează: 

 

 

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.31 
Hotărârea cu privire la  aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței 

ordinare din data de 26 februarie 2021; 
9 

2 Nr.32 Hotărârea cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare; 9 

3 Nr.33 

Hotărârea cu privire la aprobarea prelungirii până la data de 09.11.2021 a 

Scrisorii de Garantare nr.139/ 15.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare 

de 1.700.000,00 lei,  în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului 

de 1.700.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea 

proiectului intitulat: „Amenajare infrastructură drumuri agricole în comuna 

Socodor, județul Arad; 

9 

4 Nr.34 

Hotărârea cu privire la aprobarea prelungirii până la data de 15.10.2021 a 

Scrisorii de Garantare nr.83/23.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare 

de 1.809.600,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 

1.809.600,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea 

proiectului intitulat: „Modernizare străzi în comuna Socodor, județul Arad”; 

9 

5 Nr.35 

Hotărârea cu privire la aprobarea prelungirii până la data de 14.01.2022 a 

Scrisorii de Garantare nr.137/14.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN  în valoare 

de 450.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 

450.000,00  lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea 

proiectului intitulat: „Renovare și dotare cămin cultural din comuna Socodor, 

jud. Arad”;   

9 

6 Nr.36 

Hotărârea cu privire la aprobarea revocării HCL Socodor nr.13 din 

31.01.2019 privind aprobarea introducerii contribuției pentru economia 

circulară în tariful încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară 

activitățile de colectare și transport a deșeurilor”; 

9 

7 Nr.37 
Hotărârea cu privire la  aprobarea bugetului local al comunei Socodor pentru 

anul 2021; 
9 

8 Nr.38 
Hotărârea cu privire la aprobarea bugetului Serviciului Apă - Canal Socodor 

pentru anul 2021; 
9 

9 Nr.39 
Hotărârea cu privire la aprobarea bugetului Clubului Sportiv Socodor pentru 

anul 2021; 
9 
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Fiind discutate toate cele propuse, şedinţa se încheie. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ     

                             CONSILIER                                                     SECRETAR GENERAL  

                   HANZA REMUS OVIDIU                                           CRIŞAN GHEORGHE 

 

10 Nr.40 Hotărârea cu privire la validarea Dispoziției primarului nr.40 din 04.03.2021;   9 

11 Nr.41 

Hotărârea cu privire la neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadrul pentru achiziția 

produselor și a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente 

Programului pentru anul școlar 2020-2021; 

9 

12 Nr.42 
Hotărârea cu privire la aprobarea instrumentării proiectului „Alimentare cu 

gaze naturale în comunele Socodor, Grăniceri și Pilu, județul Arad” 
9 


