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ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

     H O T Ă R Â R E A    Nr.49
                                                          din 7 octombrie 2014

privind asigurarea fondurilor de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la 
art. 8 alin. (3) din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice nr. 1851/2013, cu modificările şi complatările ulterioare, pentru obiectivele de 
investiţii noi finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală.

     Consiliul local al comunei  Livezeni ,judeţul Mureş,

    In conformitate cu  art. 8 alin. (3) din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013, cu modificările şi complatările ulterioare, 
pentru obiectivele de investiţii noi finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală,
       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.103/2014,OUG 
nr.58/2014 şi prin OUG nr.30/2014,

       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 asigurarea cofinantarii  de la bugetul local a obiectivului de investitii 
”Extindere sediu administrativ-Primăria comunei Livezeni”  in valoare de 49554 lei, 
pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. (3) din Anexa nr. 1 la Ordinul 
Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile 
de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile 
de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe 
pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active 
necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, 
cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar, pentru obiectivele de 
investiţii noi finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală, precum si pentru anumite 
cheltuieli neeligibile cu obiectivul de bază stabilite de MDRAP.

        Art.2.Se încredinţează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri dl.Tătar 
Vasile,Primarul comunei Livezeni.
       Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş,Primarului 
comunei Livezeni,afişare.

    PREŞEDINTE   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.52
                                                       din 7 octombrie 2014

privind asigurarea fondurilor de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli 
prevăzute la art. 8 alin. (3) din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013, cu modificările şi complatările 
ulterioare, pentru obiectivele de investiţii noi finanţate prin Programul naţional de 

dezvoltare locală.

     Consiliul local al comunei  Livezeni ,judeţul Mureş,

    In conformitate cu  art. 8 alin. (3) din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013, cu modificările şi complatările 
ulterioare, pentru obiectivele de investiţii noi finanţate prin Programul naţional de 
dezvoltare locală,
       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 asigurarea cofinantarii  de la bugetul local a obiectivului de 
investitii ”Extinderea reţelei de alimentare cu apă Faza I ”  in valoare de 38094 lei, pentru 
categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. (3) din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv:cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, 
studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de 
teren, studiile de specialitate, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de 
avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, 
cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli 
pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar, pentru obiectivele de investiţii noi 
finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală, precum si pentru anumite cheltuieli 
neeligibile cu obiectivul de bază stabilite de MDRAP.
        Art.2. Se încredinţează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri dl.Tătar 
Vasile,Primarul comunei Livezeni.
        Art.3.Prezenta hotărâre se comunică:Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş,Primarului 
comunei Livezeni,afişare.
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       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează,

                 Gyorgy  Karoly                                                                       secretar

                                                                                                              Hangan Aurelia


