
`ROMANIA  
JUDETUL  BACAU  
COMUNA    LIVEZI 
-PRIMAR  -        
     D I S P O Z I T I E  
 
     Nr.    71   din   21.   FEBRUARIE    .2018   
 
  Privind   convocarea Consiliului   local  al comunei  Livezi , judetul Bacau ,  in 
sedinta   ordinara   in ziua de   LUNI  , 26 .FEBRUARIE      .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  locale , 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   LUNI,  26.  FEBRUARIE      .2018     ,ora  14,00   la sediul Consiliului  
local  al  comunei  Livezi , judetul  Bacau , avand urmatoarea ordine de   zi  :    
 
                    1.  Proiect  de  Hotarare  privind   adoptarea  bugetului  local  al comunei Livezi , 
judetul Bacau  pe anul 2018     . 

 
                     2. Proiect  de  Hotarare  privind    aprobarea  “Programului    anual   al   achizitilor  
publice pe anul 2018    in  comuna  Livezi, judetul Bacau “ . 
 
                     3. Proiect  de  Hotarare  privind    aprobarea  Planului de actiuni   si  lucrari   de 
interes local  conform Legii  nr. 416/ 2001  modificata  si  completata   ,  care se vor  realiza   cu  
familiile sau persoanele singure solicitante si beneficiare de ajutor social in comuna Livezi , 
judetul Bacau  in anul 2018   .  
 
            4. Proiect de  Hotarare     privind aprobarea condițiilor de acces la drumul local 
Orășa  (Drum Moară) și drumul  comunal Prăjoaia– Mateești  DC (156) aflate în domeniul 
public al comunei Livezi, în scopul executării lucrărilor de ,,Exploatare agregate minerale din 
perimetrul Prăjoaia , curs de apă râu  Tazlău, mal drept  pentru reprofilarea și decolmatarea 
albiei,, U.A.T. Livezi, județul Bacău. 
 
                     Initiatorul Proiectelor   de  Hotarare  este  Primarul  comunei Livezi , judetul Bacau 
, d-nul Ichim  Sorin .   
 
  Art.2.  Secretarul comunei Livezi   , judetul  Bacau   va duce  la indeplinire  
prevederile prezentei  Dispozitii .  
 
 
 
 Pt.  PRIMAR                     AVIZAT  PENTRU  LEGALITATE  
 ICHIM  SORIN                       SECRETAR 
            NEICA  EUSEBIU   


