
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                                       

                                                                                                  
                                                       H O T Ă R Â R E A  Nr. 43
                                                        din  11 decembrie 2013

privind aprobarea alocării  unei cantităţi de carburant
Postului de Poliţie al comunei Livezeni

        Consiliul local al comunei Livezeni judeţul Mureş,

       Având în vedere prevederile Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române,Legii nr.333/2003,modificată,privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţiei 
persoanelor,a H.G.R. nr.196/2005 privind aprobarea Strategiei M.A.I. de realizare a ordinii şi  
pentru creşterea siguranţei  cetăţeanului ,
      In temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(6) pct.7,art.45 şi art.115 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 aprobă,începând cu data de 1 ianuarie 2014,asigurarea cantităţii lunare de 80 litri 
carburant pentru suplimentarea rulajului autoturismului marca Dacia Logan nr.inmatriculare B 
52- BJC,din dotarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş ,repartizat spre utilizare Postului 
de Poliţie al comunei Livezeni,judeţul Mureş.

     Art.2.Răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri dl.Tătar Vasile,primarul 
comunei Livezeni.

     Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş
- Primarului comunei Livezeni
- Postului de Poliţie al com.Livezeni
- Inspectoratului de Poliţie judeţean Mureş

             PRESEDINTE DE   ŞEDINŢĂ,                                                           Contrasemnează,
                      Vultur Cristian                                                                                       secretar
                                                                                                                               Hangan Aurelia
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