
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                            
H O T Ă R Â R E A    Nr.50

                                                              din 7 octombrie 2014

privind instrumentarea proiectului " ACHIZITIE UTILAJE / ECHIPAMENTE PENTRU 
COMUNA LIVEZENI, DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN COMUNA LIVEZENI"

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.

            Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,
În temeiul art.36 alin.(4), lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, Republicată;
Având în vedere Planul de Dezvoltare Locală a Microregiunii Valea Nirajului, respectiv Ghidul 

solicitantului pentru accesarea Măsurii 322 L - "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale", Axa 
IV (LEADER) din PNDR;

Analizând memoriul justificativ şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului "ACHIZITIE 
UTILAJE / ECHIPAMENTE PENTRU COMUNA LIVEZENI, DOTAREA CAMINULUI 
CULTURAL DIN COMUNA LIVEZENI";  

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001, Legea  administraţiei publice locale, Republicată;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  LIVEZENI  adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 Proiectul "ACHIZITIE UTILAJE / ECHIPAMENTE PENTRU COMUNA 
LIVEZENI, DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN COMUNA LIVEZENI" confirmă 
oportunitatea, respectiv corespunde unor necesităţi evidente, identificate la nivelul celor 3.200 de 
locuitori din comuna Livezeni, respectiv dotarea insuficientă a serviciului de întreţinere a a spaţiilor 
verzi , necesitatea asigurării unui cadru corespunzător desfăşurării activităţilor culturale locale, precum 
şi echiparea/dotarea adecvată a căminului cultural, punct de întâlnire pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale. Dotarea căminului Cultural este  oportună, datorită faptului că acesta este un factor 
determinant în păstrarea şi promovarea moştenirii culturale, iar o mai bună dotare a serviciului de 
întreţinere spaţii verzi va contribui la îmbunătăţirea calităţii serviciilor pentru economia şi populaţia 
rurală.

Art. 2 Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanţă şi gestionarea investiţiei pe o perioada 
de cel putin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în exploatare. 

Art. 3 Se aprobă cofinanţarea proiectului din bugetul local prin suportarea tuturor cheltuielilor 
neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, precum şi cheltuielile de întreţinere şi 
exploatare.

Art. 4 Investiţia face parte atât din strategia de dezvoltare locală a Comunei Livezeni cât şi din 
Planul de dezvoltare locală a Microregiunii Valea Nirajului..  

Art. 5 Având în vedere contribuţia şi aportul considerabil pe care ONG-urile le pot avea asupra 
îmbunătăţirii exploatării obiectivelor culturale, se aprobă acordul de parteneriat încheiat între Comuna 
Livezeni şi Asociaţia JISZ din comuna Livezeni, localitatea Livezeni, în vederea organizării şi 
desfăşurării activităţilor culturale în cadrul Căminului Cultural Livezeni,conform Anexei nr. 1 – Acordul 
de parteneriat,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 6 Se ia act de Declaraţiile pe propria răspundere a reprezentantului legal de proiect, din 
cadrul cererii de finanţare. 

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Livezeni.

Preşedinte de şedinţă,   Contrasemnează
   Gyorgy  Karoly      Secretarul comunei Livezeni

               Hangan  Aurelia


