
PRIMARUL COMUNEI LIVADA                                                

JUDEŢUL ARAD 

 

D I S P O Z I Ţ I A     NR.  151 

Din  4 decembrie 2015 

cu privire la convocarea  în  şedinţă  

 a Consiliului local Livada 

  

Primarul comunei Livada, judeţul Arad, 

Având în vedere: 

      -prevederile art.39 alin. (1) şi (3)  din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

              În temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

                                                  

D I S P U N E: 

 

Art.1.   Se convoacă   în  şedinţă ordinară Consiliul local al comunei 

Livada, judeţul Arad, în ziua de joi, 10 decembrie 2015 ora  16,00 la sediul 

Primăriei comunei  Livada, cu  următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic General şi 

Regulament Local de Urbanism aferent comunei Livada- iniţiator de proiect 

primarul comunei  

2.Proiect de hotărâre privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice  de 

actualizăre/revizuire a PUZ-ului şi RLU aferent “Zonă de locuinţe şi funcţiuni 

complementare ( 54.000 mp.), intravilan din localitatea Sânleani, FN”- iniţiator de 

proiect primarul comunei  

3. Proiect de hotărâre cu privire la  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2016- iniţiator de proiect primarul comunei  

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 

2015- iniţiator de proiect primarul comunei  

5.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru 

anul 2015.- iniţiator de proiect primarul comunei 

6. Proiect de hotărâre privind la introducerea în circuitul civil a unui  teren 

intravilan în suprafaţă de 2.999 mp - iniţiator de proiect primarul comunei  

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii 

Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin Actul Adiţional – iniţiator 

de proiect primarul comunei   

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru 

monitorizarea serviciilor de colectare şi transport a deşeurilor-  iniţiator de proiect 

primarul comunei 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de 

salubrizare a A.D.I.S.I.G.D. Jud. Arad- iniţiator de proiect primarul comunei  



10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv 

şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 

Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad- iniţiator de proiect primarul comunei 

 

 

Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – Judeţului Arad 

- Secretarul comunei 

 

 

 

 

Primar, 

 Militon   Şerb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INVITAŢIE 

Doamnă /domnule consilier 

 

Sunteţi invitat să participaţi  la şedinţa ordinară a Consiliului local Livada , 

judeţul Arad , care va avea loc joi , 10 decembrie  2015 ora  16,00 la sediul Primăriei 

comunei Livada , jud. Arad  

Şedinţa va avea următoarea  : 

 

                                                          ORDINE DE ZI 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic General şi Regulament 

Local de Urbanism aferent comunei Livada- iniţiator de proiect primarul comunei  

2.Proiect de hotărâre privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice  de 

actualizăre/revizuire a PUZ-ului şi RLU aferent “Zonă de locuinţe şi funcţiuni 

complementare ( 54.000 mp.), intravilan din localitatea Sânleani, FN”- iniţiator de 

proiect primarul comunei  

3. Proiect de hotărâre cu privire la  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2016- iniţiator de proiect primarul comunei  

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2015- 

iniţiator de proiect primarul comunei  

5.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 

2015.- iniţiator de proiect primarul comunei 

6. Proiect de hotărâre privind la introducerea în circuitul civil a unui  teren intravilan în 

suprafaţă de 2.999 mp - iniţiator de proiect primarul comunei  

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii 

Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin Actul Adiţional – iniţiator de 

proiect primarul comunei   

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru 

monitorizarea serviciilor de colectare şi transport a deşeurilor-  iniţiator de proiect 

primarul comunei 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de 

salubrizare a A.D.I.S.I.G.D. Jud. Arad- iniţiator de proiect primarul comunei  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 

Deşeurilor Judeţul Arad- iniţiator de proiect primarul comunei 

 

Secretar 

Mariana Eliza Otlăcan 

 



 


