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ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                     

                                H O T Ă R Â R E A    Nr. 34
                                              din  22 septembrie 2016

pentru modificarea şi completarea  Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
25/23.09.2008 privind reactualizarea  patrimoniului public al comunei Livezeni 

    Consiliul Local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,

      Văzând expunerea de motive nr. 4085/19.09.2016, raportul de specialitate nr. 
4085/19.09.2016, precum şi avizul comisiei de specialitate,
      Având în vedere prevederile art.3 alin.(4) şi art.21 din Legea nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică,cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi a Normelor Tehnice pentru întocmirea Inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate 
prin HGR nr.548/1999, 
       In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată,
       In temeiul art. 36 alin.(2) lit.c) şi 45 alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, 

           h o t ă r ă ş t e:

        Art.1.Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2008 privind însuşirea 
inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public  al comunei Livezeni, cu 
modificări şi completări ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează:

a) La secţiunea I „ Bunuri Imobile” se abrogă poziţiile nr. 10 si 52
b) La secţiunea I „ Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

   - la poziţia nr. 1, coloana 2, denumirea bunului, va avea următorul cuprins” Drum 
comunal DC 25”, coloana 3, elemente de identificare, va avea următorul cuprins: 
“De la DJ 135 până la satul  Sînișor; L =0,500 km de la Km 0+000 – 0+500,pietruit, 
Lățimea = 4 m; Suprafața carosabilă: 2.162 mp. Punct de plecare intersecția cu DJ 
135 până la intersecția cu str. Școlii și str. Principală - Sînișor.”, coloana 5, valoare 
de inventar, va avea următorul cuprins: “71.300”, iar coloana 6, situatia juridica 
actuala, va avea următorul cuprins: “ Domeniul public al Comunei Livezeni, 
administrator Consiliul Local al comunei Livezeni conform HG 540/2000 privind 
aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de 
utilitate privată deschise circulației publice și HCL nr.9/2004.
   - la poziţia nr. 2, coloana 2, denumirea bunului, va avea următorul cuprins „ 
Strada nr. 1”, coloana 3, elemente de identificare, va avea următorul cuprins: “ 
Localitatea Livezeni, punc de plecare DJ 135 Tîrgu Mureș-Sărățeni spre pășunea 
comunală, L= 0,400 km, de la Km 0+000 –0+400, lățimea totală =8m din care 
carosabil = 5m, pietruită”,  coloana 5, valoare de inventar,  va avea următorul 
cuprins: “69.300”, iar coloana 6, situatia juridica actuala,  va avea următorul










