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ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                     
                                               

                                       H O T Ă R Â R E A   Nr. 36
                                               din 11  august  2015

privind aprobarea  sărbătoririi”Zilelor comunei Livezeni.”

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

       Având în vedere Raportul  privind  propunerea aprobării organizării sărbătorii 
festive”Zilele comunei Livezeni” în luna august ,precum şi alocarea unor fonduri pentru 
organizarea evenimentului,
       Ţinând cont de necesitatea desfăşurării unor activităţi culturale,a organizării unei 
întâlniri anuale a cetăţenilor  comunei Livezeni,
       In temeiul prevederilor art.36,art.45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.215/2001,republicată,privind administraţia publică locală,cu modificările şi completările 
ulterioare,

                                                  h o t ă r ă ş t e :

        Art.1.Se aprobă stabilirea sărbătoririi „Zilelor  comunei Livezeni”,în perioada 21-23 
august 2015.
       Art.2.Cu respectarea prevederilor hotărâri se incredinţează viceprimarul comunei 
Livezeni şi comisia de organizare.

       Art.3.Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş
- Primarului comunei Livezeni
- Viceprimarului comunei Livezeni
- Afişare spre cunoştinţă publică .

     PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ,                                                   Contrasemnează,
              Ing.Banyai Istvan                                                                            secretar  
                                                                                                                  Hangan Aurelia
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ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                    
                                               
                                        H O T Ă R Â R E A   NR. 37
                                                 din 11 august  2015

privind acordarea unor facilităţi pe mijloacele de transport în comun 
persoanelor vârstnice şi pensionarilor,cu domiciliul stabil în comuna

Livezeni.

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

      Analizând raportul întocmit de către viceprimarul comunei Livezeni privind acordarea 
unor facilităţi pe mijloacele de transport în comun pensionarilor cu domiciliul stabil în 
comuna Livezeni,
    Având în vedere prevederile art.26 pct 10 din Legea  nr 273/2006 privind finanţele 
publice locale,cu modificările şi completările ulterioare,ale art.17 alin.1 lit o din Legea 
nr.92/2007 a serviciilor de transport public local,cu modificările şi completările 
ulterioare,ale art.7  din OG  nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice 
subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile 
intzerioare,republicată,
       In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d),alin.6 lit.a) ,art.45 şi art.115 alin.(1) lit.b)
din Legea nr.215/2001,republicată,privind administraţia publică locală,cu modificările şi 
completările ulterioare,

                                                h o t ă r ă ş t e :

        Art.1.Incepând cu data de 1  septembrie 2015 ,beneficiază lunar de 4 călătorii  gratuite
dus-întors, pe bază de bilet pe rutele  de transport : comuna Livezeni- Tg.Mureş şi comuna 
Livezeni – Miercurea-Niraj,următoarele categorii de persoane având domiciliul stabil în 
comuna Livezeni:

a) persoanele vârstnice definite conf.art.1,alin.4 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice,republicată,cu modificările şi completările 
ulterioare(persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege)

b) pensionarii indiferent de vârstă,de categoria pensiei:invaliditate,de urmaş(numai în 
cazul soţ/soţie),anticipată,anticipată parţială,)şi cu venituri nete din pensii sub 1000 
lei.

        Art.2. Acordarea călătoriilor gratuite pe bază de bilet se va face după  prezentarea 
următoarelor ducumente:
                  - cerere de solicitare

- copia după buletin/carte de identitate
- copia după cuponul privind pensia pe luna anterioară eliberării biletelor
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- alte acte doveditoare a sursei de venit(în lipsa actelor doveditoare a sursei de 
venit se va completa o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că 
solicitantul nu are alte venituri decât cele din pensie

       Art.3. Beneficiarii prevăzuţi la art.1 vor circula în condiţiile menţionate mai sus pe 
baza buletinului/cărţii de identitate şi a cuponului de pensie în original sau în copie.

        Art.4.Eliberarea călătoriilor gratuite pe bază de bilet persoanelor îndreptăţite conform 
art.1. se va face lunar, de către  Primăria comunei Livezeni.

      Art.5.In vederea decontării din bugetul local a acestor facilităţi se va prezenta lunar 
până cel târziu în data de 5 a lunii curente,pentru luna anterioară,deconturi întocmite şi 
aprobate conform legii
       Art.6.Cu respectarea prevederilor hotărâri se incredinţează viceprimarul comunei 
Livezeni ,dl.Banyai Istvan.

         Art.7.Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş
- Primarului comunei Livezeni
- Viceprimarului comunei Livezeni
- Afişare spre cunoştinţă publică .

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                          Contrasemnează,
          Ing.Banyai Istvan                                                                                 secretar
                                                                                                                 Hangan Aurelia


