
PRIMARUL COMUNEI LIVADA                         
JUDEŢUL ARAD                                                                     

 
D I S P O Z I Ţ I A   NR. 1 

Din 6 ianuarie  2020 
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 aderarea Comunei Livada la 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad  
   -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  10 ianuarie  2019  ora 14 la sediul Primăriei 
comunei  Livada, cu  următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre  privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local 
a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 iniţiator de proiect  primarul comunei 

2. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea  directă terenului înscris în CF. nr. 
302072 Livada cu nr. cad 302072- inițiator de proiect primarul comunei  

3.  Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea  directă terenului înscris în CF. 
nr. 301156 Livada cu nr. cad 301156- inițiator de proiect primarul comunei 

 
  
Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – Judeţului Arad 
- Secretarul comunei 

 
 
 

Primar,                                                                                   Avizat pt. legalitate 
Bimbo Iosif                                                                   pt.  Secretar general comună  
                                                                                           Barna Andreia Paraschiva 
 



 
 
 

INVITAŢIE 
Doamnă /domnule consilier 

 
Sunteţi invitat să participaţi  la şedinţa extraordinară a Consiliului local 

Livada , judeţul Arad , care va avea loc vineri , 10 ianuarie 2020 ora 14 la sediul 
Primăriei comunei Livada , jud. Arad  

Şedinţa va avea următoarea  : 
 
 
 

                                                          ORDINE DE ZI 
 
 

1. Proiect de hotărâre  privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local 
a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 iniţiator de proiect  primarul comunei 

2. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea  directăa terenului înscris în CF. 
nr. 302072 Livada cu nr. cad 302072- inițiator de proiect primarul comunei  

3.  Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea  directăa terenului înscris în CF. 
nr. 301156 Livada cu nr. cad 301156- inițiator de proiect primarul comunei 
 
 
 
 

                                                    Pt.Secretar general al comunei  
                                                              Barna Andreia Paraschiva 
  
 


