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ROMANIA
JUDH]'UL BACAU
COMLINA LIVEZI
.PRIMAR _

DrsPozrTrE
Nr. 47 din 08.03.2022

Privind convocarea Consiliului local al comunei Livezi , iudetul Bacau in Eedinfd
ordinar6 in ziua de LUNI , 14.03 .2022

Primarul comunei Livezi, judetul Bacau ;

in temeiul prevederilor art. 133 a\in. (2), li."a" art. 134 alin. (4) , &tr. 135, art. 155 alin. (1)

lit. b) Ei lit. e), alin. (3) lit. b) ;i aart. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanla de Urgenfd a
Guvernului nr. 5712A19 privind Codul adrninistrativ,

DISPUN:

At1' 1. Se convoacdConsiliul local al comunei Livezi, judetul Bacau in qedinli ordinard
pentru ziua de LUNI ,14.fr3.2022 . ora 10,00, in sala de gedi4e a Consiliului local Livezi
clin cadrul sediului Primbriei comunei Livezi " cu respectarea rflgulilor de distanlare sociald

' cu proiectul ordinii de zi prevdzut in anexa care face parte integnantd din prezenta dispozilie.
Art. 2. Documentele inscrise pe proiectul ordinii de zi a gedinleiise transmit consilierilor locali
personal .

Art. 3. Proiectele de hotdr6ri inscrise pe ordinea de zi, insofite de documentele prevdzute de
lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
comunei l,ivezi
Art. 4. Aleqii locali vor transmite avrzele cerute de lege ;i sunt invitati a formula qi a depune
amendamente asupra proiectelor de hotdr6ri inscrise pe ordinea de zi in condiliile legii.
Art. 5. Prin grlja Secretarului comunei Livezi . prezenta dispozilie va ti comunicat6, in
termenul prevdzut de lege. Primarului comunei Livezi , Instituliei Prefectului - Judelul
Bacau qi se va aduce la cunoqtin{a publicS, prin afi;are la panoul public de afi;aj qi pril
publicare pe pagina de internet .
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Anex6 la Dispozilia ru-. 47 DIN 08.03 .2022 a Primarului Comunei

Llezi, judetul Bacau

PROIECT

al ordinii de zi a;edinfei ordinare a Consiliului local al comunei Livezi

din data de LUNI , 14.03.2022 , ora 10,00 . inregistrat la Primdria comunei Livezi cu

nr. 2009 din 08.03.2022 '

l.proiect de Hotarare privind aprobare indicatori tehnico-economici , pentru investifia
,,Construire dispensar uman in iat Livezi,comuna Livezi,judeful Bacdu " -iniliat de

primar qi aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate.

2. proiect de Hotarare privind predarea cdtre Ministerul Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice qi

Administraliei prin compania Naliona16 de Investifii,, c.N.I. )) - s.A. a

amplasamentului qi asigur area condiliilor in vederea executdrii obiectivului de investitii -

',Construire dispensar .r-* in sat Livezi,comuna Livezi,judelul Bacdu " - iniliat de

primar qi aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate.
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