
PRIMARUL COMUNEI LIVADA                            
  JUDEŢUL ARAD                               

 

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 23 

Din 5 februarie  2021 

cu privire la convocarea  în  şedinţă  
 a Consiliului local Livada 

  
Primarul comunei Livada, judeţul Arad, 
Având în vedere: 
   
   -prevederile art.134, alin. (3) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019. 
              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 ordinară Consiliul local al comunei Livada, 
judeţul Arad,  în ziua de joi 11 februarie 2021 ora 17,00 la sediul Primăriei comunei  
Livada, cu  următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea procesului verbal de la ședința anterioară 
- inițiator primarul comunei  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi - inițiator primarul comunei  
3. Proiect de hotărâre stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2021-  

inițiator primarul comunei  
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de 

interes local care vor fi prestate lunar de către una dintre persoanele majore apte de 
muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr.416/2001, privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2021– inițiator 
primarul comunei 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Strategiei anuale de achizitii publice 
a comunei Livada pentru anul 2021 și a progamului anual al achizițiilor publice pentru 
anul 2021 – inițiator de proiect primarul comunei  
 6. Proiect de hotărâre privind la aprobarea organigramei, a statului de funcţii- 
inițiator primarul comunei  
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a 
Riscurilor al comunei Livada, judeţul Arad pe anul 2021- inițiator primarul comunei  
 8. Proiect de hotarâre privind aprobare utilizare excedent bugetar – inițiator  
 



9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Planul de dezvoltare și 
administrare locală a Comunei Livada jud. Arad, pentru anii 2021-2024- inițiator 
primarul comunei  
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcșionare a Consiliului local Livada  

11. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II 
2020 – prezintă primarul comunei  

12. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Livada – inițiator 
primarul comunei 
 13. Diverse  
 
 
 
Prezenta se comunică cu: 
Instituţia Prefectului – Judeţului Arad 
 
Primar,                                                                                Avizat pt. legalitate 
Bimbo Iosif                                                                     Secretar general comună 
        Răcănel Ionela Nadia   
          

 

 

 


