
CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA                                                                                             
JUDE UL ARAD                                                                 
   
       PROIECT  

H O T Ă R Â R E A   NR.  
Din data de  _____________ 

 Privind  aprobarea organizării unor manifestări cultural-artistice  
  

Consiliul local al comunei Livada,jude ul Arad 
 

Având în vedere: 
-   Expunerea de motive a primarului comunei Livada  
- art. 36 alin.1, alin.2 lit. „b” şi „d” coroborate cu alin.4. lit. „a” şi, respectiv, 

alin. 6. lit. „a” punctele 1, 4, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001 privind 
administra ia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art.45 alin. 3  din Legea nr.215 / 2001 a administra iei publice locale 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

 Art. 1 Se aprobă organizarea unor activități cultural- artistice ce se vor desfășura 
pe terenul sintetic  din incinta Bazei sportive a comunei Livada  pe perioada  lunilor : 
iulie , august și septembrie doar în zilele de vineri și sâmbătă ale acestor luni cu începere 
de la orele 20,30 până la orele 24.  

 Art. 2 Primăria va asigura desfășurarea acestor eveniente iar finațarea cheltuielilor 
se va face din bugetul local în limita sumei de 2.500 lei – cheltuieli cu sonorizarea și 
sumade 1500 lei – cheltuieli inchiriere cort, pentru toată perioada.  

Prezenta se va comunica cu: 
 - Institu ia Prefectului Jude ului Arad 
- Primarul comunei Livada  
- Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei com. 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______________ 

 

cu privind aprobarea organizării unor manifestări cultural-artistice 

 

 

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 dez ătut proie tul de hotărâre privi d aprobarea organizării unor manifestări 
cultural-artistice, proie t de hotărâre are se avizează_____________________. 
 

 

 

Preşedi te Secretar 

Șer  Milito                                                   Flori uța Alexa dri a   
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