
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL 
COMUNA LIVEZENI

    H O T Ă R Â R E A    Nr.48                                             
  din 6 august 2018

privind ocuparea definitivă a suprafeței de 18274 mp teren ,din terenul aflat în 
domeniul public al comunei Livezeni, în vederea realizarii obiectivului de investițe 
“Sistem de canalizare ape uzate în localitatea Livezeni, comuna Livezeni, județul 

Mureș”.

        Consiliul Local al Comunei Livezeni,județul Mureș, întrunit în sedinta ordinară,

         Avand în vedere:

        - HCL Livezeni nr.41/30.01.2016 privind implementarea proiectului “Sistem de 
canalizare ape uzate în localitatea Livezeni, comuna Livezeni, județul Mureș” ,
        - HCL Livezeni nr.29/30.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici 
pentru realizarea investiției “ Sistem de canalizare ape uzate în localitatea Livezeni,
comuna Livezeni, județul Mureș”,
       - certificatul de urbanism nr. 103/19.09.2016, eliberat de Consiliul Județean Mureș 
prin care solicită Hotărârea Consiliului Local al comunei Livezeni pentru ocuparea 
definitivă a unor suprafețe de teren aflate în domeniul public al comunei Livezeni, în 
vederea realizarii obiectivului de investiție „ Sistem de canalizare ape uzate în 
localitatea Livezeni, comuna Livezeni, județul Mureș”,
       - raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Livezeni și expunerea de motive al primarului 
comunei Livezeni
       - avizul favorabil al Comisiei de specialitate ,
       In baza prevederilor:
     - Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă în elaborarea actelor 
normative,republicată,
       - Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
     - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată,cu modificările și completările ulterioare,
       - art.14 alin.(1) și art.20 alin.(1) lit.d) din Ordinul MDRL nr.839/2009,
     - art.120 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,    
       In temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 coroborat cu art.115 alin.(1) 
lit.b) şi ale art.120 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                     h o t ă r ă ș t e:

       Art.1. Aprobă ocuparea definitivă  a suprafeței de 18274 mp teren, din terenul 
aflat în domeniul public al comunei Livezeni, în vederea realizării obiectivului de inves-



tiție “Sistem de canalizare ape uzate în localitatea Livezeni, comuna Livezeni, județul 
Mureș”.

       Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredințează Primarul comunei Livezeni, județul Mureș.

   Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :i

                 - Institutiei Prefectului - județul Mureş 
                 -Primarului comunei Livezeni
                 - Consiliului jnudețean Mureș
                  -Afișare spre cunoștință publică
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