ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 15
din 22 februarie 2018
privind aprobarea actualizării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Livezeni pentru
perioada 2014 – 2020, prin includerea în cadrul „Măsurii 1.4 Dezvoltarea infrastructurii și a
activităților de agrement” a Acțiunii „1.4.3 Construirea unui vestiar în cadrul bazei sportive din
satul Livezeni”.

Consiliul Local al Comunei Livezeni,județul Mureș, întrunit în ședința ordinară ,
Având în vedere:
H.C.L. nr.46/27.10.2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a
comunei Livezeni 2014-2020,
Expunerea de motive a primarului Comunei Livezeni nr.139/09.01.2018 privind
aprobarea actualizării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Livezeni, pentru
perioada 2014 – 2020,
Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului
comunei Livezeni nr.138/09.01.2018,
Avizul comisiei de specialitate,
În conformitate cu prevederile H.G.R.nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei
naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice,
Cu respectarea art. 7 din Legea nr. 52 /2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală,
Potrivit prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative,republicată,
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. b), alin.4 lit. e), art. 45 alin. (1), art.115
alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,
cu modificările și completările ulterioare:
h o t ă r ă ș t e:
Art.1 Se aprobă actualizarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Livezeni pentru
perioada 2014 – 2020 ,prin includerea în cadrul „Măsurii 1.4 Dezvoltarea infrastructurii
și a activităților de agrement” a Acțiunii „1.4.3 Construirea unui vestiar în cadrul bazei
sportive din satul Livezeni”,conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
Primarul comunei Livezeni, domnul Bányai István.
Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica:
-Instituției Prefectului-județul Mureș
-Primarului comunei Livezeni
- Compartiment contabilitate
-Afișare spre cunoștință publică
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
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