
R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL                        

                                                       

                                                                       

                                                                            
                                      H O T Ă R Â R E A    Nr. 12
                                            din 23 ianuarie 2017

privind aprobarea implementării proiectului şi asigurarea 
cofinanţării cheltuielilor  neeligibile necesare realizării obiectivului de 

investiţii  ”Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna 
Livezeni,judeţul Mureş ”.

      Consiliul local al comunei Livezeni judeţul Mureş,întrunit în şedinţă ordinară,
       Având în vedere :

       -expunerea de motive a primarului comunei Livezeni nr.204/17.01.2017 şi 
raportul compartimentului de resort nr.216/17.01.2017,
       -hotărârea Consiliului Local al comunei Livezeni nr.7/10.01.2017 privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate  a Proiectului ”  Extindere sistem de alimentare 
cu apă în comuna Livezeni,judeţul Mureş” 

    Ţînând cont de avizul comisiei de specialitate,

     In conformitate cu prevederile prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanţele 
Publice Locale,cu completările şi modificările ulterioare,
     Potrivit Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative,republicată,
      In temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(4) lit.f),alin.(6) lit.a),pct.14 şi art.45 

alin.(1)coroborat cu art.115 alin(1) lit.b) din Legea nr.215/2001,republicată,cu 
modificările şi completările ulterioare,
                                

                                                h o t ă r ă ş t e :

         Art.1.Se aprobă implementarea proiectului „Extindere sistem de alimentare 

cu apă în comuna Livezeni,judeţul Mureş” cu valoarea totală a investiţiei de 

1.924.620,0 lei inclusiv TVA,respectiv 426.745,0 euro,ce va fi promovat spre 
finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

     Art.2.Se aprobă cofinanţarea proiectului „ Extindere sistem de alimentare cu 
apă în comuna Livezeni,judeţul Mureş” prin  suportarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile impuse de implementarea proiectului.



     Valoarea cheltuielilor neeligibile este de 318.655,51 lei ,inclusiv TVA  şi cuprind 
următoarele  cheltuieli neeligibile prin Programul PNDL :
     Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului,studiile de 

fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii,studiile de 
teren,studiile de specilalitate,expertizele tehnice şi/sau audit energetic,asistenţă 
tehnică,consultanţă,taxepentruobţinerea de avize/acorduri/autorizaţii,organizarea 

procedurilor de achiziţii,active necorporabile,cheltuieli conexe organizării de 
şantier,comisioane,cote,taxe,costuri credite,cheltuieli pentru probe 

tehnologice,teste şi predare la beneficiar.

     
      Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează dl.Bányai 
István,primarul comunei Livezeni şi compartimentul contabilitate.

     Art.4.Prezenta hotărâre se comunică:

                -Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş
               -Primarului comunei Livezeni
               -Compartiment contabilitate

              -Afişare spre cunoştinţă publică.

  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                   Contrasemnează,
             Lászlo  Arpád                                                                               Secretar      
                                                                                                              Hangan Aurelia           


