
CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA                   

 JUDETUL ARAD                                       

 

PROIECT  

H O T A R A R E A    NR.  

Din __________________ 

Privind aprobarea acordului de principiu  

pentru realizarea modernizării clădirilor anexă 

 la Baza sportivă –proprietatea privată a comunei Livada   
 

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad 

Având în vedere: 

-  raportul de specialitate al inginerului constructor din cadrul compartimentuui 

urbanism din cadrul Primăriei comunei Livada  

- cererea nr. 4014/10.07.2017 depusă la sediul Primăriei comunei Livada de către  
Asociația Club Sportiv Viitorul Arad   
         - prevederile art. 36 al. 4. lit d. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 - aprobat cu ____________ de voturi  

        In temeiul art.45 alin 3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1.  Se aprobă acordul de principiu pentru realizarea modernizării clădirilor anexă la 
Baza sportivă- proprietatea privată a comunei Livada , investiție ce va fi realizată  pe 
cheltuiala exclusivă a Asociației Club Sportiv Viitorul Arad în beneficiul comunei.  
Art. 2 Documentația tehnică ce privește această investiție va fi depusă spre aprobarea 
Consiliului local Livada , conform H.C.L. Livada nr. 28 din 27 mai. 2016 .  

Se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului Judeţului Arad 

- Primarul comunei Livada 

- Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Livada 

 

 

    Inițiator de proiect                                                                  Contrasemnează     
    Bimbo Iosif                                                                                   secretar                                                           

                                                        Răcănel Ionela Nadia   
        



COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-

FINAN E, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, 
AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ, PROTEC IA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMER  

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE 

Din data de______________ 

 

Privind aprobarea acordului de principiu  

pentru realizarea modernizării clădirilor anexă 

 la Baza sportivă –proprietatea privată a comunei Livada   
 

Di  partea o isiei ai sus a i tite au fost preze i: 
dl. ERB MILITON –pre edinte de comisie   
dna.FLORINCU A ALEXANDRINA –secretar  

dl. TĂR AN NELU –membru 

dl. TEF DORIN –MARIUS – membru 

dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru  

dl.PĂIU AN NICU-SIMION – membru  

dl.AUREL BĂLA  -membru 

dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru 

dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru  

 

 

 

S-a dezbătut proiectul de hotărâre Privind aprobarea acordului de principiu  

pentru realizarea modernizării clădirilor anexă la Baza sportivă –proprietatea privată a 
comunei Livada  , hotărâre care se avizează_______________________. 

 

 

Preşedi te Secretar 

Șer  Milito                                                               Flori uța Alexandrina   
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