ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA

Nr.32

din 23 iulie 2015
privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiţiei
Subtraversare drum asfaltat cu conducta de apă comuna Livezeni,judeţul Mureş.
Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,
Analizând indicatorii tehnico economici ai investiţiei în comuna Livezeni,judeţul
Mureş,
Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată,cu
modificările ulterioare,ale H.G.R. nr.335/2011 pentru modificarea limitelor valorice
privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de
investiţii noi,
In temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(2) lit b) şi d) şi art.45 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru realizarea investiţiei
subtraversare drum asfaltat cu conducta de apă comuna Livezeni,judeţul Mureş.
-

Valoarea totală a investiţiei,inclusiv TVA – 36.747 lei,respectiv 8.320 euro
din care:
Construcţii-montaj – 27.217 lei,respectiv 6.161 euro
Durata de realizare a investiţiei este de 1 lună.

Art.2. Se încredinţează cu aducere la îndeplinire a prezentei,dl.viceprimar al comunei
Livezeni.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică:
-

Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
Primarului comunei Livezeni
Dl.viceprimar
Afişare,publicare pe site-ul propriu

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Banyai Istvan

Contrasemnează,
secretar
Hangan Aurelia
1

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 33
din 23 iulie 2015
privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiţiei
Branşamente de apă la clădiri publice comuna Livezeni,judeţul Mureş.
Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,
Analizând indicatorii tehnico economici ai investiţiei în comuna Livezeni,judeţul
Mureş,
Potrivit prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale,republicată,cu modificările ulterioare,ale H.G.R. nr.335/2011 privind modificarea
limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice
ale obiectivelor de investiţii noi,
In temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(2) lit b) şi d) şi art.45 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru realizarea investiţiei
Branşamente de apă la clădirile publice- comuna Livezeni,judeţul Mureş
- Valoarea totală a investiţiei,inclusiv TVA – 49,035 lei,respectiv 11.101 euro
din care:
- Construcţii-montaj – 38,049 lei,respectiv 8.613 euro
Durata de realizare a investiţiei este de 1 lună.
Art.2. Se încredinţează cu aducere la îndeplinire a prezentei,dl.viceprimar al comunei
Livezeni.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică:
-

Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
Primarului comunei Livezeni
Dl.viceprimar
Afişare,publicare pe site-ul propriu

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Banyai Istvan

Contrasemnează,
secretar
Hangan Aurelia
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ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 34
din 23 iulie 2015
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „ Legarea
extinderii alimentării cu apă faza I la conducta principală , comuna Livezeni,judeţul
Mureş.”
Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,
Analizând indicatorii tehnico economici ai investiţiei în comuna Livezeni,judeţul
Mureş,
Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată,cu
modificările ulterioare,ale H.G.R. nr.335/2011 privind modificarea limitelor valorice
privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de
investiţii noi,
In temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(2) lit b) şi d) şi art.45 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru Proiectul „Legarea extinderii
alimentării cu apă faza I la conducta principală, comuna Livezeni,judeţul Mureş.”
- Valoarea totală a investiţiei,inclusiv TVA – 64 734 lei
din care:
- Construcţii-montaj – 54 982 lei.
Durata de realizare a investiţiei este de 3 luni.
Art.2. Se încredinţează cu aducere la îndeplinire a prezentei,dl.viceprimar al comunei
Livezeni.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică:
-

Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
Primarului comunei Livezeni
Dl.viceprimar
Afişare,publicare pe site-ul propriu

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Banyai Istvan

Contrasemnează,
secretar
Hangan Aurelia
3

4

