ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 31
din 29 august 2013
pentru aprobarea protocolului de parteneriat dintre comuna Livezeni şi Asociaţia
Voluntarilor din Livezeni
Consiliul local al comunei Livezeni judeţul Mureş,
Având în vedere:
- prevederile art.49 alin.(1),lit.a) din OG nr.26/2000,cu privire la Asociaţii şi
fundaţii,
- Avizul comisiei de specialitate,
- Adresa Asociaţiei Voluntarilor din Livezeni,înregistrată la Primăria comunei
Livezeni sub nr.31457din 22.08.2013,
Văzând dispoziţiile art.36 alin.(2) lit.e),ale alin.7 lit.a),art.45 şi art.115 alin.(1)
lit.b)din Legea nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1.Aprobarea Protocolului de parteneriat dintre comuna Livezeni cu sediul în
comuna Livezeni,nr.76 jud.Mureş şi Asociaţia Voluntartilor din Livezeni,cu sediul în
comuna Livezeni nr.95,judeţul Mureş,potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Imputernice viceprimarul comunei Livezeni,dl.Banyai Istvan să semneze
protocolul de parteneriat prevăzut la art.1.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează viceprimarul comunei
Livezeni,dl. Banyai Istvan.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
- Primarului comunei Livezeni
- Asociaţia prevăzută la art.1
- Compartiment contabilitate
- Viceprimar
PRESEDINTE SE ŞEDINŢĂ,
Gherman Corina

Contrasemnează
secretar
Hangan Aurelia
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Livezeni sub nr.31457din 22.08.2013,
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PRESEDINTE ,
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Avizat pentru legalitate,

secretar
Hangan Aurelia

