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                                                    ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                       

                                                                                                     

                                               H O T Ă R Â R E A  Nr. 28
                                                        din 29  august  2013

                            privind  stabilirea categoriei comunei Livezeni

      Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,

      Luând în considerare  rezultatele Institutului Naţional de Statistică privind  
populaţia stabilă a comunei Livezeni la recensământul populaţiei şi al locuinţelor 
din anul  2011,
      Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.10/2008,
      In temeiul dispoziţiilor art. 36,art.45 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 stabileşte schimbarea  categoriei  comunei Livezeni,judeţul Mureş,din 
III în II, numărul locuitorilor fiind peste 3001,respectiv 3.266.

       Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredinţează dl.Tătar 
Vasile-primarul comunei Livezeni şi compartimentul contabilitate.

      Art.3.Prezenta  hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
- Primarului comunei Livezeni
- Compartiment contabilitate
- Afişare spre cunoştinţă publică

  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                         Contrasemnează ,
           Gherman Corina                                                                                 secretar
                                                                                                                    Hangan Aurelia
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                                               H O T Ă R Â R E A  Nr. 28
                                                        din 29  august  2013

                            privind  stabilirea categoriei comunei Livezeni

      Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,

      Luând în considerare  rezultatele Institutului Naţional de Statistică privind  
populaţia stabilă a comunei Livezeni la recensământul populaţiei şi al locuinţelor 
din anul  2011,
      Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.10/2008,
      In temeiul dispoziţiilor art. 36,art.45 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 stabileşte   categoria II a  comunei Livezeni,judeţul Mureş,din III în II, 
numărul locuitorilor fiind peste 3001,respectiv 3.266.

       Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredinţează dl.Tătar 
Vasile-primarul comunei Livezeni şi compartimentul contabilitate.

      Art.3.Prezenta  hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
- Primarului comunei Livezeni
- Compartiment contabilitate
- Afişare spre cunoştinţă publică

  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                         Contrasemnează ,
           Gherman Corina                                                                                 secretar
                                                                                                                    Hangan Aurelia
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                                                 R A P O R T

privind propunerea stabilirii categoriei
comunei Livezeni

        In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 cu modificările şi 

completările ulterioare,republicată,ale Ordonanţei Guvernului nr.10/2009,

categoria comunelor poate fi  stabilită de către consiliul local, în funcţie de 

numărul locuitorilor.

      Comuna Livezeni  este încadrată în categoria III,numărul locuitorilor 

acesteia până la recensământul populaţiei potrivit evidenţelor Direcţiei 

Judeţene de Statistică Mureş, fiind sub 3001.

     In urma rezultatelor finale ale Institutului Naţional de 

Statistică,populaţia  stabilă a comunei Livezeni  rezultată la recensământul 

populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011,este de 3226.

   Propunem stabilirea categoriei II a comunei Livezeni având în vedere  

cele sus precizate.

                                                Intocmit,

                                             P R I M A R
                                              Tătar Vasile

                                                
   




