
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA LIVEZENI                    
  CONSILIUL LOCAL                                                                                    

 
                                      H O T A R A R E A  nr. 63 
                                         din  25  noiembrie 2015 
 

privind reactualizarea patrimoniului  public al comunei Livezeni  
 

Consiliul local al Comunei Livezeni, județul Mureș întrunit în şedinţa ordinară, 
 
      Ținând seama de prevederile art. 21, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 bunurile proprietatea 
publică și regimul juridic al acesteia și prevederile Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,aprobate prin HGR nr. 548/1999 precum și 
ale HGR nr. 1045/2000 pentru aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, 
     În conforimtate cu prevederile Ordinului nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv ale HGR 1031/1999 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al statului și uniytăților administrativ teritoriale, ale Ordinului Ministerului 
Finanțelor nr. 1487/2003 pentru aprobarea       Normelor metodologice privind reevaluarea și 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor public,  
     În temeiul dispozițiilor art. 36 alin (2) lit. c) și art 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,   
 
                              H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art.1. Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 25.05.2001 privind însuşirea inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Livezeni, modificată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 25/23 sept. 2008,  se modifică după cum urmează: 

Art. 1.1.  
- la secţiunea I-Bunuri imobile - poziţia nr. 69 ”Grădiniță de copii Livezeni cu teren aferent – 
2898 mp” va avea următorul cuprins: ”Grădiniță de copii Livezeni cu teren aferent – 2620 mp”. 
Restul informațiilor cuprinse la poziția nr. 69 nu se modifică. 
 

Art.2. De îndeplinirea prevederilor prezentei răspund primarul comunei și compartimentul  
contabilitate. 

Art.3. Prezenta hotărâre  se comunică : Instituţiei Prefectului judeţului Mureş şi Consiliului 
Judeţean Mureş care vor face demersuri pentru elaborarea  şi promovarea Hotărârii de Guvern de 
modificare a Anexei nr.55 la HGR. Nr.964/2002. 

 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                             Contrasemnează, 
Toldi Gyongyike                                                                                                    secretar 
                                                                                                                         Hangan Aurelia 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

 

 

                                                                                                   ANEXA NR. 1 

LA HCL NR. ____/______ 

 
Nr. 
crt. 

Cod 
Clasificare 

Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii 
sau dării în 

folosință 

Valoare de 
inventar  

(lei) 

Situația juridică 
actuală 

69 16.2. 
”Grădiniță de copii 
Livezeni cu teren 
aferent – 2620 mp” 

Com. Livezeni, sat. Livezeni, 
nr. 165 

1960 17.208,95 
Domeniul Public 

al comunei 

 

 

                                              



 


