
`ROMANIA  
JUDETUL  BACAU  
COMUNA    LIVEZI 
-PRIMAR  -        
     D I S P O Z I T I E  
 
     Nr.    14        din     25.IANUARIE      .2018   
 
  Privind   convocarea Consiliului   local  al comunei  Livezi , judetul Bacau ,  in 
sedinta   ordinara   in ziua de   MARTI   , 30 .IANUARIE       .2018   . 
 
 
   Primarul comunei Livezi ,judetul Bacau  ; 
 
                         Avand in vedere  prevederile art. 39   alin.(1) ,   art. 48   alin.(2) ,   art.  68  alin (1)   
precum si  art. 115  alin.(1)  , lit. “a” ,  alin. (2)     , din Legea nr. 215 /   2001 a  administratiei  
publice  locala , republicata  cu  modificarile   si   completarile ulterioare  .   
  
     D I S P U N  :  
 
    Art.1. Consiliul local  al comunei Livezi , judetul Bacau , se convoaca  in sedinta   
ordinara   in ziua  de   MARTI , 30 .IANUARIE      .2018     ,ora 11,00   la sediul Consiliului  local  
al  comunei  Livezi , judetul  Bacau , avand urmatoarea ordine de   zi  :    
                    
                     1.  Proiect  de  Hotarare  privind  rectificarea bugetului  local  al comunei  Livezi , 
judetul Bacau , pe anul 2017 . 

 
                     2. Proiect  de  Hotarare  privind  aprobarea    organizării   rețelei școlare   pe raza  
comunei Livezi , judetul Bacau  pentru  anul școlar   2018- 2019 . 
                     3. Proiect  de  Hotarare  privind  privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul 
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Bacău – ADIB”  aferent anului  2018.  
 
                     4. Proiect  de  Hotarare  privind  pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local  LIVEZI   nr.  43  DIN  din  26.11. 2010 privind aprobarea Master Planului  in   
sectorul  de  apă și apă uzată în judeţul Bacău   , cu modificarile  si completarile  ulterioare . 
 
                     5. Proiect  de  Hotarare  privind  privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul  
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, aferent  anului  2018 . 
 
                     6. Proiect  de  Hotarare  privind  privind aprobarea atribuirii și încheierii 
contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de 
deșeuri în Județul Bacău. 
 
 
  Art.2.  Secretarul comunei Livezi   , judetul  Bacau   va duce  la indeplinire  
prevederile prezentei  Dispozitii .  
 
 
 
 
 Pt.  PRIMAR                     AVIZAT  PENTRU  LEGALITATE  
 ICHIM  SORIN                       SECRETAR 
            NEICA  EUSEBIU   


