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  H O T Ă R Â R E A Nr.81
                                                               din 20 septembrie 2017

privind repartizarea unor sume pentru acordarea sprijinului financiar unităţilor de cult din 
comuna Livezeni.

Consiliul Local al comunei Livezeni, judetul Mures,

La solicitarea Parohiei Reformată Livezeni  nr. 4054/17.08.2017 şi Biserica Romano-
Catolică Livezeni nr. 4056/17.08.2017 înregistrată la Primăria comunei Livezeni,

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Livezeni , precum şi raportul 
Compartimentului contabilitate privind acordarea sprijinului financiar pentru Parohia Reformată 
Livezeni si Biserica Romano-Catolică Livezeni,

Văzând avizul Comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Livezeni; 
În conformitate cu prevederile art.1 și art.3 alin.(3) din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din 
Romania cu, modificarile si completarile ulterioare și ale art.4 alin.(2) si art.5 din H.G. nr. 
1470/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 82/2001 modificata si 
completata, 

În baza art.3 alin.(2), art.11, art.12, art.20 alin. (1) lit. h) ,i), k) din Legea nr.273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificari si completari ulterioare,

Având în vedere H.C.L. Livezeni nr.34/22.03.2017 privind aprobarea bugetului local al 
comunei Livezeni pe anul 2017;

În temeiul dispozițiilor art.10, art.36 alin (2) lit.d) alin. (6) lit a), pct.4, art.45 alin. (1), si al 
art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar, suma totală de 47.000 lei, repartizată 
astfel:

a) Parohia Reformată Livezeni, suma de 27.000.lei, pentru lucrări de reparatii  
interioare la biserica reformată Livezeni.

b) Bisericia Romano-Catolică  Livezeni, suma de 20.000 lei pentru lucrări de 
renovare exterioara a bisericii romano-catolică din satul Livezeni.

(2) Suma prevăzuta la alin.(1) se acorda din bugetul local al Comunei Livezeni pe 
anul 2017, de la capitolul 67.02. – Cultura, recreere, religie.

Art.2. După utilizarea sumei prevăzute la art.1 alin.(1), beneficiarii vor prezenta în termenul 
prevăzut de lege, deconturi justificative privind modul de utilizarea a sumelor repartizate.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredințează primarul Comunei 
Livezeni, prin Compartimentul Contabilitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, primarului comunei Livezeni, domnul ing Bányai 
István, Instituţiei Prefectului- judeţul Mureş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul 
primăriei, precum şi pe pagina de internet www. livezeni.ro 
  

                   PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                                                                 Contrasemnează,
                         Balizs Elisabeta                                                                                                        Secretar
                                                                                                                                                        Hangan Aurelia
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