
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

           

                     Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,

   Luând act de:
- referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Livezeni, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 

3255/08.08.2017 prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
             - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 3256/08.08.2017 prin 
care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

              - avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Livezeni,
               Având in vedere Contractul de finanţare cu nr. C0720AN00021672800384/29.05.2017 pentru proiectul ,,Sistem de canalizare ape 

uzate în localitatea Livezeni, comuna Livezeni

             Potrivit prevederilor:

             - art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

             - art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 
199/1997;
            - art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 

referitoare la contracte sau convenții;
           -  art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

          -  art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
           - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

          -  Legea nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată,
           - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi ale Ghidului solicitantului pentru Submăsura 7.2- „Investiţii în crearea şi modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică”
            - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea  Programului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea 
nr. 89/2015

            In temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                         

  h o t ă r ă ş t e :

Art. 1. - Se aprobă actualizarea anexa nr. 1, pct. 1 – valoarea investiţiei, la HCL nr. 30/01.09.2016 privind implementarea 

proiectului„Sistem de canalizare  ape uzate în  localitatea Livezeni, comuna Livezeni, Judeţul Mureş”  conform semnării contractului 

de finanţare nr. C0720AN00021672800348/29.05.2017, după cum urmează:

               1.Valoarea investiţiei

               Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA este de 2.922.385 Euro (echivalent a 13.264.705,50 lei, la cursul de schimb 1 

Euro=4,5390 Lei – curs BCE la data de 01.01.2017), din care TVA în valoare de 483.346 Euro, echivalent a 2.193.907,49 Lei.

Art. 2. – Celelalte prevederi rămân neschimbate.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:

          - Instituţiei Prefectului judeţului Mureş 

          - Primarului comunei Livezeni

          - Compartiment contabilitate

         -  Afișare spre cunoștință publică

            PREȘEDINTE  DE   ȘEDINȚĂ,                                                                                                                                   Contrasemnează,

                      Balizs   Elisabeta                                                                                                                                                      Secretar

                                                                                                                                                                                                   Hangan Aurelia

                                    H O T Ă R Â R E A   Nr.73                         
                                                    din 9 august 2017

privind actualizarea Anexei nr.1 la HCL nr. 30/01.09.2017 privind implementarea 

proiectului „SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE ÎN LOCALITATEA LIVEZENI, 

COMUNA LIVEZENI, JUDEŢUL MUREŞ”



   


