
      
PRIMARUL COMUNEI LIVADA                         
JUDEŢUL ARAD                                                                     

 

 

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 125 

Din  27 august  2019 

cu privire la convocarea  în  şedinţă extraordinară  
 a Consiliului local Livada 

  
Primarul comunei Livada, judeţul Arad, 
Având în vedere: 
- necesitatea  supuneri spre aprobare a proiectului privind numirea unui reprezentat 
în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Livada  
   -prevederile art.133 alin. (2) lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind codul 
administrativ  
 
În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b  din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 
57/2019                                                     
           

D I S P U N E: 

 

 

Articol unic.   Se convoacă   în  şedinţă extraordinară Consiliul local al 
comunei Livada, judeţul Arad,  în ziua de vineri  30 august 2019  ora  12,00 la 
sediul Primăriei comunei  Livada, cu  următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre cu privire la  desemnarea reprezentantului Consiliului local 
al comunei Livada în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Livada-Arad 
- iniţiator de proiect  primarul comunei 
2. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  vânzării  prin licitaţie publică a 
terenului înscris în  CF. nr. 304362 Livada, nr cad 304362 în suprafaţă de 322 mp - 
iniţiator de proiect  primarul comunei 
3. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea  directă a terenului înscris în CF. nr. 
300118 Livada cu nr. cad 300118- iniţiator de proiect  primarul comunei- inițiator 
de proiect primarul comunei  
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 12- 
inițiator de proiect primarul comunei  

 



5. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 13- 
inițiator de proiect primarul comunei  
 
  

Prezenta se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului – Judeţului Arad 
- Secretarul comunei 

 
 
 
 

Primar,                                                                                Avizat pt. legalitate 
Bimbo Iosif                                                                     Secretar general comună  
                                                                                           Răcănel Ionela Nadia  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               

INVITAŢIE 
Doamnă /domnule consilier 

 
Sunteţi invitat să participaţi  la şedinţa extraordinară a Consiliului local 

Livada , judeţul Arad , care va avea loc vineri , 30 august 2019 ora  12,00 la sediul 
Primăriei comunei Livada , jud. Arad  

Şedinţa va avea următoarea  : 
 
 
 

                                                          ORDINE DE ZI 

 
 

1. Proiect de hotărâre cu privire la  desemnarea reprezentantului Consiliului local 
al comunei Livada în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Livada-Arad 
- iniţiator de proiect  primarul comunei 
2. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  vânzării  prin licitaţie publică a 
terenului înscris în  CF. nr. 304362 Livada, nr cad 304362 în suprafaţă de 322 mp - 
iniţiator de proiect  primarul comunei 
3. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea  direct a terenului înscris în CF. nr. 
300118 Livada cu nr. cad 300118- iniţiator de proiect  primarul comunei- inițiator 
de proiect primarul comunei  
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 12- 
inițiator de proiect primarul comunei  
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 13- 
inițiator de proiect primarul comunei  

 
 
 
 

                                                    Secretar general al comunei  
                                                                 Răcănel Ionela Nadia  
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