
ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                     

H O T Ă R Â R E A   Nr.29
                                                                            din 23 mai 2018

privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici ,a devizului general și asigurarea finanțării de la bugetul local a 
cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții„EXTINDERE SISTEM 

DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN  COMUNA LIVEZENI, JUDEŢUL MUREŞ”

         Consiliul local al comunei Livezeni,județul Mureș,întrunit în ședință ordinară,

        Având în vedere: 
         - Expunerea de motive a Primarului Comunei Livezeni și raportului compartimentului de specialitate prin care se propune 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru 
categoriile de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de 
alimentare cu apă în comuna Livezeni, județul Mureș” și avizul comisiei de specialitate,
             Având în vedere: H.C.L. nr.14/31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Livezeni,județul Mureș,
        -   Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare,
        - prevederile art. 11 din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea PNDL precum și prevederile art.10 alin (2) din Normele 
metodologice pentru punerea în aplicare a OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea PNDL, aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013, cu 
modificările și completările ulterioare,
        - H.G.R. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice 

precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții
            Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
         În temeiul  dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. d),alin (4), lit. d), alin (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (1) și ale art.115 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republilcată cu modificările și completările ulterioare,
                                                                     
                                                                                                 H O T Ă R Ă Ș T E :

              Art.1 Se aprobă actualizarea  indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și asigurarea finanțării de la bugetul local a
cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții„EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE 
CU APĂ ÎN  COMUNA LIVEZENI, JUDEŢUL MUREŞ”,conform anexei nr.1 parte integrantă a prezentei hotărâri.
            Principalele caracteristici și indicatori tehnici:
       - rețea de alimentare cu apă în localitățile Livezeni, Sânișor, Poienița, Ivănești, în total 8218 ml
         - stație de pompare: 1 buc la Livezeni

         - extindere stația de pompare: 1 buc la Sânișor
        - branșamente: 107 buc
        - durata de realizare: 12 luni

          Indicatori financiari: 1.413.456,6 lei fără TVA respectiv 313.405 euro fără TVA
                          din care C+M: 1.101.505 lei fără TVA, adică 244.236,1 euro fără TVA

           Art.2.Se aprobă indicatorii tehnico-economici în valoare de 1.679.757,3 lei, inclusiv TVA, din care finanțare din bugetul de 
stat prin PNDL în sumă de 1.423.841 lei, inclusiv TVA și finanțare din bugetul local în sumă de 255.916,3 lei inclusiv TVA.
     
           Art.3.Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de 
stat prin PNDL în cuantum de 255.916,3 lei, inclusiv TVA.
  
       Art 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Livezeni, domnul Banyai Istvan.

        Art.5.Prezenta hotărâre se comunică:

               -Instituției Prefectului-județul Mureș
              - Primarului comunei Livezeni 
              - M.D.R.A.P.F.E și se aduce la cunoștință prin afișarea la sediul Primăriei,
              - Afișare pe pagina de internet www.livezeni.ro
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