
  ROMÂNIA                                                                                                                        

  JUDEŢUL MUREŞ

  COMUNA LIVEZENI

CONSILIUL LOCAL

                                      H O T Ă R Â R E A     NR. 43

                                          din 29 septembrie 2015

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție a proiectului „Reabilitare 
şi modernizare drumuri în comuna Livezeni, judeţul Mureş”, care se va depune în cadrul 
Programului PNDR 2014-2020, Sub – Măsura 7.2 ”Investiții în crearea și modernizarea 

infrastructurii de bază la scară mică”

    Consiliul Local al Comunei Livezeni, întrunit în ședința ordinară,

      În conformitate cu prevederile Legii Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și 
cerințele din Ghidul Solicitantului al Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub –
Măsura 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”,

    Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,

      În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. ”b”; alin. 4 lit. ”d”; art. 45 alin.2 lit. ”f”; art. 115 lit. ”b” din 
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

                                                           H O T Ă R Ă Ș T E:

      Art.1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitare şi modernizare drumuri în comuna Livezeni, judeţul Mureş”.

     Art.2 Proiectul „Reabilitare şi modernizare drumuri în comuna Livezeni, judeţul Mureş”. se 
va depune în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub – Măsura 7.2 
„Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, iar investiția care se dorește 
a fi realizată conform Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție este necesară pentru 
comunitate, oportună şi are potenţial economic.

    Art.3 Se aprobă indicatorii tehnico – economici conform Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție:

 Lungimea reală totală a străzilor proiectate este :   L= 11.284 m (11,28 Km);

 Suprafața carosabilă conform măsurătorilor: S=55.457 mp;

 Suprafața acostamentelor conform măsurătorilor: S=12.262 mp;

    Art.4 Se aprobă valoarea totală a proiectului, conform Devizului General al investiţiei, Anexă la 
prezenta Hotărâre.

    Art.5 De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Livezeni.               

    Art.6 Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș în vederea exercitării controlului 
legalității,primarului comunei Livezeni,compartiment contabilitate,afişare.
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