ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr. 52
din 22 noiembrie 2016
privind modificarea HCL nr.25/23.09.2008 privind reactualizarea patrimoniului public al
comunei Livezeni
Consiliul Local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.4870/2016,raportul compartimentului de resort
nr.4871/2016 şi avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere prevederile art.63 alin.(1) lit.b) şi alin.(5) lit.d) şi art.120 alin.(1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările
ulterioare,art.858 şi art.863 lit.a) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,republicată,cu
modificările şi completările ulterioare,Legii nr.213/1998 privind proprietata publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor Tehnice
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor, aprobate prin HGR nr.548/1999,
Potrivit prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative,republicată,
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. „c”, art.45 alin.(1) şi (3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
h o t ă ră ş t e:
Art.1. Se aprobă modificarea H.C.L. nr.25/23.09.2008 privind reactualizarea patrimoniului
public al comunei Livezeni ,după cum urmează:
a) La secţiunea I.Bunuri imobile se modifica poziţia 55, coloana 3, elemente de
identificare, va avea următorul cuprins: “Livezeni –Poienița; L = 4,200 km de la, Km 0+000 –
0+560, asfaltat, Lățimea carosabil= 6 m, Suprafața carosabilă : 3.360 mp. De la Km 0+560 –
3+300, asfaltat, Lățimea carosabil = 4 m; Suprafața carosabilă : 10.960 mp, de la Km 3+300
– 4+200, drum pietruit. Punct de plecare DJ 135 (SC Fitocom SRL) - până la intersecția cu
DC 24B si str. Viitorului - Poienița. (include străzile: Miko Laszlo, L= 0,495 km; Piaţa Orban
Balazs, L= 0,155 km; Primăriei, L= 1,515 km şi parţial străzile Lalelelor şi Beului din
Poieniţa)”.
Art.2.De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspund Primarul comunei Livezeni şi
compartimentul contabilitate.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş,Primarului
comunei Livezeni ,compartiment contabilitate şi Consiliului Judeţean Mureş, care va face
demersuri pentru elaborarea şi promovarea Hotărârii de Guvern de modificare a Anexei nr.55 la
HGR 964/2002.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldován Antal János

Contrasemnează,
secretar
Hangan Aurelia

