
PRIMARUL COMUNEI LIVADA 
JUDEŢUL ARAD  
 

D I S P O Z I Ţ I A     NR.   
Din  5 februarie 2015 

cu privire la convocarea  în  şedinţă  
 a Consiliului local Livada 

 Primarul comunei Livada, judeţul Arad, 
Având în vedere:  
      -prevederile art.39 alin. (1)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 
                                                    
                                                            D I S P U N E: 
 

Art.1.   Se convoacă   în  şedinţă ordinară  Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de 
miercuri ,  11 februarie 2015 ora  16,00 la sediul Primăriei comunei  Livada, cu  următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre  privind   desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Livada în Consiliul de 
administraţie al Şcolii Gimnaziale Livada-Arad– iniţiator de proiect primarul comunei . 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 
şcolar 2015-2016 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad. – iniţiator de proiect primarul comunei 
3.Proiect de hotărâre  privind la aprobarea  statului de funcţii  – iniţiator de proiect primarul comunei 
   4. Proiect de hotărâre  privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2015 – iniţiator de proiect 
primarul comunei.  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Livada pentru anul 2015– iniţiator de proiect primarul 
comunei .  
6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2014- iniţiator de proiect 
primarul comunei 
7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anii 2013, 2014- iniţiator de proiect 
primarul comunei.  
8. Proiect de hotărâre  privind privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi a 
Regulamentului Local Urbanistic aferent (RLU): “ Zonă de servicii, depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea 
Sînleani comuna Livada – iniţiator de proiect primarul comunei  
9. Proiect de hotărâre  privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC 
Compania de Apă Arad SA  a acţionarilor să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi situaţiile 
financiare pentru anul  2014  ale Companiei- iniţiator de proiect primarul comunei  
10. Proiect de hotărâre  privind modificarea Actului Constitutiv şi Statututlui Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
Apă Canalizare Judeţul Arad, la care comuna Livada este membru- iniţiator de proiect primarul comunei  

11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local care vor fi prestate lunar de 
către una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr.416/2001, 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator de proiect primarul comunei  
12. Proiect de hotărâre   privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Livada, judeţul 
Arad pe anul 2015- iniţiator de proiect primarul comunei  
13. Informare privind activitatea asistenţilor personali  desfăşurată în semestrul II 2014 
14. Raport de analiză a activităţii de prevenire împotriva incendiilor şi a neregulilor la normele de apărare împotriva 
incendiilor constatate la controalele desfăşurate de serviciul voluntar în semestrul II 2014.  

 
Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – Judeţului Arad 
- Secretarul comunei 

 
Primar, 

 Militon   Şerb 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
INVITA ŢIE 

 
Doamnă /domnule consilier 

Sunteţi invitat să participaţi  la şedinţa  ordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc 
miercuri  ,  11 februarie 2015 ora  16,00  la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad  

Şedinţa va avea următoarea  : 

 
                                                         ORDINE DE ZI 
 
1. Proiect de hotărâre  privind   desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Livada în Consiliul de 
administraţie al Şcolii Gimnaziale Livada-Arad– iniţiator de proiect primarul comunei . 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 
şcolar 2015-2016 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad. – iniţiator de proiect primarul comunei 
3.Proiect de hotărâre  privind la aprobarea  statului de funcţii  – iniţiator de proiect primarul comunei 
   4. Proiect de hotărâre  privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2015 – iniţiator de proiect 
primarul comunei.  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Livada pentru anul 2015– iniţiator de proiect primarul 
comunei .  
6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2014- iniţiator de proiect 
primarul comunei 
7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anii 2013, 2014- iniţiator de proiect 
primarul comunei.  
8. Proiect de hotărâre  privind privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi a 
Regulamentului Local Urbanistic aferent (RLU): “ Zonă de servicii, depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea 
Sînleani comuna Livada – iniţiator de proiect primarul comunei  
9. Proiect de hotărâre  privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC 
Compania de Apă Arad SA  a acţionarilor să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi situaţiile 
financiare pentru anul  2014  ale Companiei- iniţiator de proiect primarul comunei  
10. Proiect de hotărâre  privind modificarea Actului Constitutiv şi Statututlui Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
Apă Canalizare Judeţul Arad, la care comuna Livada este membru- iniţiator de proiect primarul comunei  

11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local care vor fi prestate lunar de 
către una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr.416/2001, 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator de proiect primarul comunei  
12. Proiect de hotărâre   privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Livada, judeţul 
Arad pe anul 2015- iniţiator de proiect primarul comunei  
13. Informare privind activitatea asistenţilor personali  desfăşurată în semestrul II 2014 
14. Raport de analiză a activităţii de prevenire împotriva incendiilor şi a neregulilor la normele de apărare împotriva 
incendiilor constatate la controalele desfăşurate de serviciul voluntar în semestrul II 2014.  

 
 
          Secretar, 

                                                             Mariana-Eliza Otlăcan 


