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ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                  

           H O T Ă R Â R E A  Nr.48
din 7 octombrie 2014

privind  aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru 
„Extindere Sediu Administrativ-Primăria comunei Livezeni,judeţul 

Mureş”

        Consiliul local al comunei Livezeni , judeţul Mureş,

       In conformitate cu prevederile OUG nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului Regional de Dezvoltare locală,modificată şi completată prin 
OUG nr.24/2014 , OUG nr.30/2014,OUG nr.58/2014 şi  OUG nr.103/2014,
       Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind Finanţele publice 
locale,modificată,
       In temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(4) lit (d şi art.45 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 Proiectul  Tehnic şi Detaliile de execuţie precum şi 
devizul de lucrări, pentru „Extindere sediu administrativ-Primăria comunei 
Livezeni ,judeţul Mureş”. 
        Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului, cu TVA inclus  în suma 
de  594.704 lei,din care C+M 508.120 lei, cu TVA inclus.

        Art.3.Răspunde de aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri dl.Tătar 
Vasile, primarul comunei Livezeni judeţul Mureş.

         Art.4.Prezenta hotărâre se comunică:Instituţiei Prefectului-judeţul 
Mureş,Primarului comunei Livezeni,afişare.

       PRESEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                               Contrasemnează,       
                     Gyorgy  Karoly                                                                       secretar
                                                                                                                  Hangan Aurelia
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ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                   
                                                                                          

           H O T Ă R Â R E A  Nr.51
din 7 octombrie 2014

privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extinderea reţelei de 
alimentare cu apă ,Faza I  comuna LivezeniJudeţul Mureş” . 

       Consiliul local al comunei Livezeni întrunit în şedinţa ordinară ,

       In conformitate cu prevederile OUG nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului Regional de Dezvoltare locală,modificată şi completată prin 
OUG nr.24/2014, OUG nr.30/2014,OUG nr.58/2014 şi nr.103/2014,
       Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind Finanţele publice 
locale,modificată,
       In temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(4) lit (d şi art.45 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 Studiul de Fezabilitate”Exdinderea reţelei de 
alimentare cu apă,Faza I comuna Livezeni,judeţul Mureş”, precum şi devizul 
de lucrări . 
          Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului, cu TVA inclus în sumă 
de 544.336 lei, din care C+M  494.698 lei, cu TVA inclus.

         Art.3.Răspunde de aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri dl.Tătar 
Vasile, primarul comunei Livezeni judeţul Mureş.

         Art.4.Prezenta hotărâre se comunică:Instituţiei Prefectului-judeţul 
Mureş,Primarului comunei Livezeni,afişare.

      PRESEDINTE   DE  ŞEDINŢĂ,                                                   Contrasemnează,      
                   Gyorgy  Karoly                                                                              secretar
                                                                                                                    Hangan Aurelia
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