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                             HOTĂRÂREA nr.52 din 14.05.2021 

privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 14.05.2021  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR 
ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 14 MAI 2021 
 

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

65/07.05.2021; 

- 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 dispozițiilor art.5 lit. ee), 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 au votat „pentru”, fiind astfel respectate prevederile legale 

privind majoritatea simplă, cerută de art.139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului Procesului-verbal al ședinței ordinare din 

data de 16 aprilie 2021; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31 martie 2021; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune numărul 26 din 

14 mai 2011, încheiat cu asociația Trei Păstori Socodor; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de comodat pentru cabinetele 

medicale din cadrul Dispensarului uman Socodor; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local în luna mai 2021; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Club Sportiv Socodor în luna mai 2021; 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

7.Întrebări și interpelări; 

8.Diverse. 

Punctul 1 suplimentar al ordinii de zi:Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 

până la data de 23.08.2022 a Scrisorii de Garantare nr.495/29.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN  

în valoare de 1.200.000,00 lei,  în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 

1.200.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: 

„Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră în 

comuna Socodor, județul Arad”; 
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Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

Punctul 2 suplimentar al ordinii de zi:Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării 

(cumpărării) de către Comuna Socodor a imobilului înscris în CF nr.304896 Socodor, număr 

topografic 304896, în suprafață de 5.000 mp, situat în localitatea Socodor,  nr.FN, județul 

Arad, aparținând doamnei Corb Silvia. 

Inițiator proiect: primar Jura Ioan Dimitrie; 

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                      CONSILIER                                              SECRETAR GENERAL  
                     IGNA IOAN                                               CRIŞAN GHEORGHE 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 52/14.05.2021.1 

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 14/05/2021 

 2 Comunicarea către primar2) 14/05/2021 

 3 Comunicarea către prefectul judetului3) 25/05/2021 

 4 Aducerea la cunoștința publica4)+5) 25/05/2021 

 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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