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D I S P O Z I  I A     NR. 119 
Din  22 septembrie 2016 

cu privire la convocarea  în  şedin ă  
 a Consiliului local Livada 

  
Primarul comunei Livada, jude ul Arad, 
Având în vedere: 
      -prevederile art.39 alin. (1) şi (3)  din Legea nr.215/2001 privind 
administra ia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
              În temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind 
administra ia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
                                                  

D I S P U N E: 

 

Art.1.   Se convoacă   în  şedin ă ordinară Consiliul local al comunei 
Livada, jude ul Arad, în ziua de miercuri  28 septembrie 2016 ora  16,00 
la sediul Primăriei comunei  Livada, cu  următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unui ajutor de urgență 
pentru situații deosebite - ini iator de proiect primarul comunei  

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Livada 
pentru anul 2016 - ini iator de proiect primarul comunei  

3. Proiect de hotărâre privind convocarea adunării cetățenești în 
vederea alegerii reprezentantului proprietarilor ce va face parte din Comisia 
locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor - 
ini iator de proiect primarul comunei  

4. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea  directă a terenului înscris 
în CF. nr. 301177 Livada cu nr. cad 301177- ini iator de proiect primarul 
comunei  

5. Proiect de cu privire la vânzarea  directă a terenului înscris în CF. 
nr. 302634 Livada cu nr. cad 302634 – ini iator de proiect primarul comunei   

6. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea  directă a terenului înscris 
în CF. nr. 301957 Livada cu nr. cad 301957 -  ini iator de proiect primarul 
comunei 



7.  Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea  directă a terenului înscris 
în CF. nr. 301578 Livada cu nr. cad 301578 -  ini iator de proiect primarul 
comunei 

8.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  vânzării  prin licita ie 
publică a terenurilor înscrise în  CF. nr. 303886 Livada, nr cad 530/308 în 
suprafa ă de 1000 mp, CF. nr. 300678- Livada, nr cad 300678  în suprafa ă 
de 1.034 mp, CF. nr. 302622- Livada, nr cad 302622 în suprafa ă de 1.059 
mp, - ini iator de proiect primarul comunei  

9. Prezentarea raportului privind activiatea asistenților personali 
desfășurată în semestrul I al anului 2016 – prezintă primarul comunei.  
 
 

Prezenta se comunică cu: 
- Institu ia Prefectului – Jude ului Arad 
- Secretarul comunei 

 
 

Primar, 
 Bimbo Iosif  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVITAŢIE 

Doamnă /domnule consilier 

Sunte i invitat să participa i  la şedin a ordinară a Consiliului local Livada , 
jude ul Arad , care va avea loc joi , 28 septembrie  2016 ora  16,00 la sediul 
Primăriei comunei Livada , jud. Arad  

Şedin a va avea următoarea  : 
 

                                                          ORDINE DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unui ajutor de urgență pentru 

situații deosebite - ini iator de proiect primarul comunei  
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Livada pentru 

anul 2016 - ini iator de proiect primarul comunei  
3. Proiect de hotărâre privind convocarea adunării cetățenești în vederea 

alegerii reprezentantului proprietarilor ce va face parte din Comisia locală pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor - ini iator de proiect 
primarul comunei  

4. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea  directă a terenului înscris în 
CF. nr. 301177 Livada cu nr. cad 301177- ini iator de proiect primarul comunei  

5. Proiect de cu privire la vânzarea  directă a terenului înscris în CF. nr. 
302634 Livada cu nr. cad 302634 – ini iator de proiect primarul comunei   

6. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea  directă a terenului înscris în 
CF. nr. 301957 Livada cu nr. cad 301957 -  ini iator de proiect primarul comunei 

 7.  Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea  directă a terenului 
înscris în CF. nr. 301578 Livada cu nr. cad 301578 -  ini iator de proiect 
primarul comunei 

8.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  vânzării  prin licita ie publică 
a terenurilor înscrise în  CF. nr. 303886 Livada, nr cad 530/308 în suprafa ă de 
1000 mp, CF. nr. 300678- Livada, nr cad 300678  în suprafa ă de 1.034 mp, CF. 
nr. 302622- Livada, nr cad 302622 în suprafa ă de 1.059 mp, - ini iator de proiect 
primarul comunei  

9. Prezentarea raportului privind activiatea asistenților personali desfășurată 
în semestrul I al anului 2016 – prezintă primarul comunei.  
 

 
Secretar 

Răcănel Ionela Nadia  
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