
ROMÂNIA

JUDEȚUL	MURES

COMUNA	LIVEZENI

CONSILIUL	LOCAL

																																																																											

																 																																			 H O T Ă R Â R E A				Nr. 93
																																																																														 din	12.10.2017

privind	organizarea	 evenimentului		“1	Decembrie	-Ziua	Nationala	a	Romaniei	„

																																si	a	manifestarilor	dedicate	acestui	eveniment.

          Consiliul local al comunei Livezeni,județul Mureș,

          Analizând temeiurile juridice, respectiv :  

        -Hotărârea Consiliului Local nr. 19/06.04.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei 

Livezeni  pe anul 2017.

        -Legea 273/2006 –privind finantele publice locale , 

       - H.G.R. nr.946/2015 privind organizarea manifestărilor de 1 Decembrie Ziua Națională a 

României,Legea nr. 136/2014 pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei 

Naționale a României -  1 Decembrie ,

           Luand act de:

         - Expunerea de motive intocmita de consilierii locali Vultur Cristian și Ilea Victor Gelu , in calitate 

de initiatori ai proiectului ,

          -Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Livezeni ,

           In temeiul dispozițiilor art. 36 alin.(2) ,art .45 alin. (1) şi 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. Se aproba organizarea evenimentului “1 Decembrie –Ziua Nationala a Romaniei  ” in 

data de 01.12.2017, in Piata din centrul comunei Livezeni si la Caminul Cultural din satul Livezeni .

           Art.2. Se aprobă  organizarea unor manifestari dedicate Zilei Nationale a Romaniei astfel:

                  - depunere de coroane 

                  - organizarea unei slujbe religioase de pomenire pentru cei care s-au jertfit pentru patrie.

                 -achizitionarea de steaguri  si baloane tricolore pentru decorarea locatiei unde se 

desfasoara evenimentul.

                 - achizitionarea de cocarde tricolore si stegulete tricolore  pentru toti participantii prezenti la 

eveniment . (aprox 200)

                - spectacol specific zilei, sustinut de copii  si de un solist de muzica populara local.

        Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Livezeni .

           Art.4.Prezenta hotarare se comunica:Institutiei Prefectului - judetul Mures, primarului comunei 
Livezeni ,se publica pe site si se afiseaza la avizierul primariei

              PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                                                            Contrasemnează,
                  Balizs  Elisabeta                                                                                                      Secretar
                                                                                                                                               Hangan Aurelia


