
Nr. 1222 din 26 aprilie 2021 

 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 

SOCODOR DIN DATA DE 16 APRILIE 2021 

 

 

Încheiată astăzi 16 aprilie 2021 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Socodor, judeţul Arad, convocată prin Dispoziția primarului nr.57 din 09.04.2021. 

  Şedinţa consiliului local  începe la ora stabilită în convocator, 1000 şi participă un număr de 11 

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 
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Nr. 

Crt. 

Nr. 

Hot. 
TITLUL HOTĂRÂRII 

Nr.de 

voturi 

1 Nr.43 
Hotărârea cu privire la  aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței 

ordinare din data de 31 martie 2021; 
11 

2 Nr.44 Hotărârea cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare; 11 

3 Nr.45 
Hotărârea cu privire la aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2022 cu rata inflaţiei de 2,6% aferentă anului 2020; 
11 

4 Nr.46 

Hotărârea cu privire la disponibilitatea terenurilor aferente obiectivului de 

investiție „Alimentare cu gaze naturale în comunele Socodor, Grăniceri și 

Pilu, județul Arad”; 

11 

5 Nr.47 

Hotărârea cu privire la aprobarea  Studiului de Fezabilitate actualizat al 

proiectului „Alimentare cu gaze naturale în comunele Socodor, Grăniceri și 

Pilu, județul Arad”;   

11 

6 Nr.48 

Hotărârea cu privire la aprobarea documentației cadastrale pentru prima 

înscriere a imobilelor teren în suprafață de 122.458 mp în domeniul privat al 

comunei Socodor; 

11 

7 Nr.49 

Hotărârea cu privire la stabilirea numărului și a cuantumului burselor de 

ajutor social și a burselor de merit ce pot fi acordate de Școala Gimnazială 

„Iustin Marșieu” în anul școlar 2020-2021; 

11 

8 Nr.50 Hotărârea cu privire la alegerea președintelui de ședință; 11 
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