
          ROMÂNIA
   JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.64
din 12 iulie 2017

privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar de la bugetul local al comunei Livezeni pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România.

Consiliul local al comunei Livezeni, județul Mureș,

Văzând Raportul de specialitate nr. 2494/04.07.2017 privind necesitatea aprobării 
Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al 
comunei Livezeni, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România și expunerea de motive a primarului comunei Livezeni,

În conformitate cu prevederile OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, aprobată cu modificările şi completările ulterioare  prin Legea nr. 125/2002; HG 
nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 
nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv H.C.L. nr 34/22.03.2017 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Livezeni pe anul 2017,        Potrivit Legii 
nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative,republicată,

În temeiul art. 36 alin (1), alin (2) lit.d), alin (6), lit. a),c), art. 45 alin. (1) și art.115 
alin.(1) lit.b)din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu 
modificările și completările ulterioare,

                                           H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de 
la bugetul local al comunei Livezeni pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România conform anexei care face parte din prezentul proiect de  hotărâre.

Art.2. Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Livezeni, 
dl Ing. Bányai István prin aparatul de specialitate.

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