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                                                   H O T Ă R Â R E A  Nr. 57
                                              din 28 octombrie 2014

pentru  aprobarea încheierii protocolului de colaborare privind costului mediu lunar 
de întreţinere pentru copiii din comuna Livezeni ce frecventează creşa în anul şcolar 

2014-2015

        Consiliul local al comunei Livezeni judeţul Mureş,

       Văzând expunerea de motive iniţiată de Primarul comunei Livezeni ,
      Având în vedere prevederile art.69 şi 72 din HGR nr.1252/2012 privind aprobarea 
Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie 
antepreşcolară coroborate cu prevederile Legii nr.263/2007 privind 
infiinţarea,organizarea  şi funcţionarea creşelor,actualizată,
      Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind Finanţele publice,
      În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.c,art.45 coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi 
completările ulterioare,
                                                            H o t ă r ă ş t e :

     Art.1. Aprobă încheierea protocolului de colaborare între municipiul Tg.Mureş pe de 
o parte şi comuna Livezeni pe de altă parte,privind  aprobarea costului mediu lunar de 
întreţinere pentru copiii din comuna Livezeni ce frecventează creşa din municipiul 
Tg.Mureş,în anul şcolar 2014-2015.

    Art.2.Răspunde de  ducerea  la îndeplinire a  prezentei hotărâri compartimentul 
contabilitate .
    Art.3. Prezenta  hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
- Compartiment contabilitate
- Municipiul Tg.Mureş

            -    Primarului comunei Livezeni
   
            PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează,
                 Fogarasi Istvan Antal                                                                     secretar
                                                                                                                      Hangan Aurelia



        ROMÂNIA
  JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI

                                                R A P O R T

privind propuneri pentru aprobarea încheierii protocolului de colaborare 
îmntre municipiul Tg.Mureş şi comuna Livezeni,judeţul Mureş

      Pentru identificarea unor soluţii de decontare a cheltuielilor de întreţinere 

a copiilor din comuna Livezeni care frecventează creşele din municipiul 

Tg.Mureş,în data de 7 octombrie 2014  am fost invitaţi de către Primarul 

Municipiului Tg.Mureş, la sediul Primăriei.

      In baza prevederilor HCL nr.201/08.07.2014 a Municipiului Tg.Mureş

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii ce 

frecventează creşa în anul şcolar 2014-2015,propunem  încheierea unui 

protocol de colaborare privind asigurarea diferenţelor dintre cheltuielile 

totale şi valoarea contribuţiei lunare de întreţinere,pentru un nr. de 5 copii 

înscrişi la creşele din loc.Tg.Mureş, ai căror părinţi au domiciliul pe raza 

comunei Livezeni.

                                                 Intocmit,

                                               Viceprimar
                                              Banyai Istvan


