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ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMLINA LIVEZT
.PRIMAR-

DISPOT-ITIE
Nr. 105 din 24-A5.2421

privind convocarea Consiliului local alcomrureiLivezi,judetul Bacau ?nqedinfi

ordinard in ziua de VINERI ,28.05.2t21

Primarul comunei Livezi, judetul Bacau;

in temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (i) lit. a). alin. (3) lit. a), art. T35, art.

i55 alin. (1) 1it. b) ;i |it. e), alin. (3) lit. b) si a att. 196 atin. (1) lit. b) din ordonanla de

Urgenla a Guvenrului m. 57 12019 privind Codui adminisirativ,

DISPUN:

Art. 1. Se convoacd Consiliul local al comunei Livezi, judetul Bacau in qedinld ordinard

penrru ziua de VINERI , zg.0s.z0z1 o ora i 1,00 , in sala de qedinle a Consiliului local

Livezi din cadrul sediului primdriei comunei Livezi, respectdnd regulile de distanfare

social6 , cu proiectul ordinii de zi prevdzut in &nexacale f'ace parte integrantd din prezenta

dispozilie.

Art. Z.Documentele ?nscrise pe proiectui ordinii de zi aqedinlei se transmit consilierilor locali

prin intermediul pcqtei , in plic qi personal 5i pot fi consultate qi pe pagina de internet '

Art. 3. proiectele de hotardri inscrise pe ordinea de zi,insotite de documentele prevdzute de

lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al

comunei Livezi

1ot.4.Alqii iocali vor rransmite avizele cerute de lege gi sunt invitali a formula qi a depune

amendamente asupra proiectelor de hot6rAri inscrise pe ordinea de zi in condiliile legii.

A11. 5. prin grija Secretarului comunei Livezi ,prezentaclispozifie va fi comunicatd, in

termenul prevdztttde lege, Primarului comunei Livezi , instituliei Prefectului - Judelul

Bacau qi se va dduce la cunoqtin{i public6. prin afi;are la panoul public de afigaj qi prin

publicare pe pagina de internet .



ROMANIA
JUTJETUL BACAU
COMTINA LIVEZI

AnexdlaDispozilianr. 105 DIN 24.05.2A21 aPrimarului Comunei

Livezi, judetul Bacau

PROIECT

al ordinii de zi aqedinfei ordinare a Consiliului local al comunei Livezi , din data de

VINERI ,28.A5.2A2I , ara 11,00 , inregistrat la Primdria comunei Livezi cu nr. 3508

din 24.05.2021.

1. Proiect de Hotirire privind alegerea presedintelui de;edinfi a

Consiliului local al comuneiLivezi, judetul Bacau pentru o perioadl de trei luni
IUNIE,IULIE qi AUGUST , 2021 ,-ini{iat de primar qi aviz din partea tuturor
comisiilor de specialitate .
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