
ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMTINA LIVEZI
, PRIMAR_

DTSPOZITIE
Nr. 75 din t6.04.2A21

Privind convocarea Consiliului local aicomrmeiLivezi,judetul Bacau hrqedin{d
ordinarb in ziua de JOI. ZZ.04.Z0ZL

Primarul comunei Livezi, judetul Bacau;

tn temeiul prevederilor art. 133 alin. {1)" art. 134alin. (1) lit. a). alin. {3) lit. a), arr. 135. art.
155 alin. (1) lit. b) qi lit. e), alin. (3) lit. b) 9i a art.196 atin. (1) rit. b) din ordonanla de
urgen{d a Guvernul ui nr. 57 /201 9 privind codul administr-atir,.

DISPUN:

Art' 1' Se convoacd Consiliul local al comunei Livezi, judetul Bacau in qedin{d ordinari
pentru ziua de JOI, 22.04.2827 

' ora 13,00 , in sala de qedin{e a Consiliului local Livezi
din cadrul sediului Primdriei comunei Livezi" respectdnd regulile de distanfare sociald , cu
proiectul ordinii de zi prevdzut ?n anexa care face parte integranta <iin prezenta dispozilie.
Art' 2' Documentele inscrise pe proiectul ordinii de zi aqedinfei se transmit consilierilor locali
prin intennediul poqtei , in plic gi personal qi pot fi consultate ;i pe pagina de internet .

A11' 3' Proiectele de hot6rdri inscrise pe ordinea de zi, inso{ite de documentele prevdzute de
lege, se transmit spre avizarc tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
comunei Livezi
Ar1' 4' Aleqii locali vor transmite avizele cerute de lege gi sunt invitali a formula gi a depune
amendamente asupra proiectelor de hotdr6ri ?nscrise pe ordinea de zi in condiiiile legii.
Art' 5' Prin grija Secretarului comunei Livezi . prezenta dispozi{ie va fi comunicatd., in
termenul prevdzut de lege, Primarului comunei Livezi , Instituliei prefectului - Judelul
Bacau qi se va adrrce la cunogtinl[ public6, prin afiqare la panoul public de afiqaj ;i pi.in
publicare pe pagina de internet .

CONTRASEMN

SECRETAR G



ROMANIA
JUDETUL BACAU
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Livezi, judetul Bacau

Anexd la Dispoziliam.75 DIN 16.04.202r a primarului comunei

PROTECT

al ordinii de zi a qedinlei ardinare a Consiliului local al comunei Livezi
din data de 22.04.2021, ora 13,00 , ?ru'egistrat la primiria comunei Livezi cu

2722 din 16.04.2A21.

1. Proiect de Hotlrire privind aprobarea bugetului local al comunei
Lwezi 

' 
judeful Bacau pe anul 2021 .-ini[iat de primar Ei aviz din partea tuturor

comisiilor de specialitate .
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