
PRIMARUL COMUNEI LIVADA                                         Avizat pt. legalitate                      

JUDE UL ARAD    

                  secretar            

                   Răcănel Ionela Nadia  
  

 

D I S P O Z I  I A     NR. 87 

Din  9 iunie   2017 

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 vineri  16 iunie 2017 ora  16,00 la sediul 

Primăriei comunei  Livada, cu  următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului voluntar pentru situații   

de urgență Livada , jud. Arad  - ini iator de proiect primarul comunei 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Serviciului voluntar pentru situații de urgență Livada , jud. Arad -  

ini iator de proiect primarul comunei  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții   
- ini iator de proiect primarul comunei  

4. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de 

salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 
municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activită i comerciale din 
industrie şi institu ii, inclusiv frac ii colectate separat, fără a aduce atingere 
fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, 
din comuna Livada  jude ul Arad- ini iator de proiect primarul comunei 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri intravilane din 
proprietatea privată a Statului Român în proprietatea privată a comunei Livada , 
jud. Arad – inițiator de proiect primarul comunei  

6. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea  directă a terenului înscris în 
CF. nr. 302048- Livada cu nr. cad 302048- ini iator de proiect primarul comunei  



7. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea  directă a terenului înscris în 
CF. nr. 301780- Livada cu nr. cad 301780- ini iator de proiect primarul comunei  

8. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea  directă a terenului înscris în 
CF. nr. 302189- Livada cu nr. cad 302189- ini iator de proiect primarul comunei  

9. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea  directă a terenului înscris în 
CF. nr. 301115- Livada cu nr. cad 301115- ini iator de proiect primarul comunei 

 

 

 

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

- Secretarul comunei 

 

 

 

 

Primar, 

 Bimbo Iosif  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVITAŢIE 

Doa ă /do ule o silier 

Su teţi i vitat să parti ipaţi  la şedi ţa ordi ară a Co siliului lo al Livada , judeţul 
Arad , care va avea loc vineri , 16 iunie  2017 ora  16,00 la sediul Pri ăriei o u ei 
Livada , jud. Arad  

Şedi ţa va avea ur ătoarea  : 

 

                                                          ORDINE DE ZI 

 

. Proie t de hotărâre privi d î fii țarea Servi iului volu tar pe tru situații   de 
urge ță Livada , jud. Arad  - i iţiator de proie t pri arul o u ei 

. Proie t de hotărâre privi d apro area Regula e tului de orga izare și 
fu țio are a Servi iului volu tar pe tru situații de urge ță Livada , jud. Arad -  i iţiator 

de proiect primarul comunei  

. Proie t de hotărâre privi d apro area orga igra ei și a statului de fu ții   - 
i iţiator de proie t pri arul o u ei  

4. Proie t de hotărâre privi d delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, 

respectiv colectarea separată şi tra sportul separat al deşeurilor u i ipale şi al 
deşeurilor si ilare, prove ite di  a tivităţi o er iale di  i dustrie şi i stituţii, i lusiv 
fra ţii ole tate separat, fără a adu e ati gere fluxului de deşeuri de e hipa e te 
ele tri e şi ele tro i e, aterii şi a u ulatori, di  o u a Livada  judeţul Arad- i iţiator 
de proiect primarul comunei 

. Proie t de hotărâre privi d tre erea u or tere uri i travila e di  proprietatea 
privată a Statului Ro â  î  proprietatea privată a o u ei Livada , jud. Arad – i ițiator 
de proiect primarul comunei  

. Proie t de hotărâre u privire la vâ zarea  dire tă a tere ului î s ris î  CF. r. 
302048- Livada cu nr. cad 302048- i iţiator de proie t pri arul o u ei  

. Proie t de hotărâre cu privire la vânzarea  dire tă a tere ului î s ris î  CF. r. 
301780- Livada cu nr. cad 301780- i iţiator de proie t pri arul o u ei  

. Proie t de hotărâre u privire la vâ zarea  dire tă a tere ului î s ris î  CF. r. 
302189- Livada cu nr. cad 302189- i iţiator de proiect primarul comunei  

. Proie t de hotărâre u privire la vâ zarea  dire tă a tere ului î s ris î  CF. r. 
301115- Livada cu nr. cad 301115- i iţiator de proie t pri arul o u ei 

 

Secretar 

Ră ă el Io ela Nadia  
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