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ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                         

                                         H O T Ă R Â R E A    Nr. 20
                                                  din  3 august 2016

privind numirea domnului primar Bányai István pentru a reprezenta 
comuna Livezeni,judeţul Mureş,în cadrul Adunării Generale a”Asociaţiei 

LEADER Valea Nirajului” 

Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş întrunit în şedinţă 

ordinară,
Având în vedere:

- expunerea de motive  şi raportul compartimentului de resort,
- avizul comisiei de specialitate,

         - hotărârea Consiliului local Livezeni nr.22/22.06.2010 privind participarea 

comunei Livezeni în calitate de membru fondator,la înfiinţarea”Asociaţiei Leader 
Valea Nirajului”,

Potrivit prevederilor art. 11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia  publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
         Potrivit Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative,republicată,

În conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si 
fundatii, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul art. 36,art.45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                            h o t ă r ă ş t e :

   Art.1. Se aprobă numirea domnului primar,ing. Bányai István ,pentru a 
reprezenta comuna Livezeni,judeţul Mureş, în cadrul Adunării Generale a 

“Asociaţiei LEADER Valea Nirajului”.

       Art.2. In reprezentarea intereselor comunei Livezeni,domnul primar prevăzut 

la art.1,va avea puteri depline,în limita legalităţii şi a prevederilor Statutului 
„Asociaţiei LEADER Valea Nirajului”.
       

             PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                                 Contrasemnează,
                        Toldi Győngyike                                                                                        secretar
                                                                                                                                         Hangan Aurelia
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ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                          

                                       H O T Ă R Â R E A    Nr. 21
                                                3  august 2016

privind  numirea domnului primar Bányai István pentru a reprezenta 
comuna Livezeni,judeţul Mureş,în cadrul Adunării Generale a 
„Asociaţiei ” Microregiunea Valea Nirajului - Nyárádmente”.

Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş întrunit în şedinţă 
ordinară,

Având în vedere:
- expunerea de motive  şi raportul compartimentului de resort,

- avizul comisiei de specialitate,

Potrivit prevederilor art. 11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia  publică locală ,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
         Potrivit Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative,republicată,

În conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si 

fundatii, cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul art. 36,art.45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                               h o t ă r ă ş t e :

   Art.1. Se aprobă numirea domnului primar,ing. Bányai István ,pentru a 

reprezenta comuna Livezeni,judeţul Mureş, în cadrul Adunării Generale a 
Asociaţiei  Microregiunea Valea Nirajului - Nyárádmente”.

       Art.2. In reprezentarea intereselor comunei Livezeni,domnul primar prevăzut 
la art.1,va avea puteri depline,în limita legalităţii şi a prevederilor Statutului 

„Asociaţiei  Microregiunea Valea Nirajului - Nyárádmente”.

       PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                         Contrasemnează,
                Toldi Győngyike                                                                                   secretar
                                                                                                                            Hangan Aurelia



3

                                                                                          


