
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD I PRIMARUL COMUNEI LIVEZILE 

DISPOZITIA , 

nr. 104 din 13.05.2022 

privind convocarea de indatii, a Consiliului Local al comunei Livezile, in $edinfa 
extraordinarii, din 13.05.2022 

Analizand temeiurlle ju rid ice, respectiv: 

a) prevederile art.133 alin (2) lit. a), art. 134 alin.(2) lit a), alin (4), art.135 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile $i completarile 

ulterioare 

Tinand cont de: 

a) Ordinul Prefectulul judetului Bistrita- Nasaud nr. 301/23.10.2020 privind constatarea indeplinirii 
conditiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Livezile 

b) prevederile art. prevederile art. 39-47 ale Hotararii Consiliului local nr. 23 din 27.05.2020, privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare ~i funqionare al Consiliului Local al comunei Livezile ale 
Hotararii Consiliului local nr. 23 din 27.05.2020, privind aprobarea Regulamentului de Organlzare 

~i func~ionare al Consiliului Local al comunei Livezile; 

Luand act de: 

a) Referatul Secretarului general al comunei Llvezile nr. 6149/13.05.2022 

Tn temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile $i completarile ulterioare, 

PRIMARUL COMUNEI LIVEZILE 
emite urmatoarea dispozitie: 

Art.1. (1) Se convoaca de 1'ndata, 'fn sedinta extraordinara, prin mijloace electron ice ( Whatsapp si SMS 
pentru consilierii care nu au acces la aplicatia Whatsapp), Consiliul Local al comunei Livezile, pentru data 
de 13.05.2022, orele 11.00. $edinta se va desfa$ura prin mijloace electronice ( Whatsapp si SMS pentru 
consilierii care nu au acces la aplicatia Whatsapp), locul desfa~urarii ~ediniei Consiliului Local al Comunei 
Livezile se considera a fi locul unde se afla Secretarul general al Comunei Livezile, $i anume sediul 

Primariei comunei Livezile. 

(2) Proiectul ordinll de zi se regase$te 'fn anexa la prezenta dispozitie si se va comunica prin grija 
persoanei responsabile cu relatii publice, locuitorilor comunei Livezile pe site-ul Primariei comunei 
Livezile, precum $1 la avizierul Primariei. 

(3) Consilierii locali pot formula Tn scris $1 depune la Secretarul general al comunei Livezile, 
amendamente asupra proiectelor de hotarari, pana eel tarziu la data $edintei extraordinare: 

Art. 2. Prezenta dispozi~ie va fi comunicata de catre secretarul general al comunei Livezile, prin 
Compartimentul de monitorizare a procedurilor administrative, cu : 

- consilierii locali 

- cetatenii comunei Livezile 
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ROMANIA 

COMUNA LIVEZILE 
JUDEJUL BISTRITA-NASAUD 

Nr. 
crt. 
1. 

2. 

Anexi\ la Dispozitia primarului comunci Livczile nr. 104/13.05.2022 
ORDINEDEZI 

a ~etlintei extraordinare, cu convocare de indata, a Consiliului local al comunei Livezile, 
din data de 13.05.2022 

Denumire proiect/ raport/iuformare Initiator 

Proiect de hotarare nr. 32/13.05.2022 Primarul 
privind aprobarea investifiei "Realizare comunei 
piste de biciclete in localitatea Livezile, Livezile 
judetul Bistrita - Nasaud 11

, a cheltuiclilor 
aferente acesteia, precum ~i 
implementarea proiectului prin Planul 
national de redresare ~i rezilienta, in 
cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/Cl0, componenta 10 -
Pondul local 

PrimaruJ 
Proiect de hotarlire 11r. 33/13.05.2022 comunei 
privind aprobarea solicitarii prelungirii Livczile 
scrisorii de garantie bancara 
Nr.IG 173300272/22.06.2017, in valoare 
de l.809.600 lei de la Fondul de 
Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. 
pentnt finantarea obiectivelor de 
investi\ii dernlate prin FEADR masura 
7.2 

PRIMAR 
TRAIAN~NCA 

Comisii de specialitate ale Consiliului 
local al comunei Livezile avizatoare 
Comisia pentru agricultura, activitati 
economico- financiare, administrarea 
domeniului public ~i privat al comunei, 
programe de dezvoltare economica 

Comisia pentru agricultura, activitafi 
economico- financiare, administrarea 
domeniului public ~i privat al comunei, 
programe de dezvoltare economica 
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