ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 52
din 25.04.2017
prvind implementarea proiectului „Modernizare, renovare si dotare camine
cultural in localitatile, Sanisor, Poienita si Ivanesti, comuna Livezeni, Judetul
Mures”
Consiliul locala al comunei Livezeni, judeţul Mureş
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
a) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
b) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
c) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
e) Luând act de Ghidul solicitantului aferent submăsurii 7.6 “Investiţii asociate cu
protejarea patrimoniului cultural”, submăsură derulată în cadrul Programului Național de
Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020;
f) Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind
aprobarea structurii devizului general și a metodologiei privind elaborarea devizului general
pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții
i) Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată
Analizând documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnicoeconomici ai proiectului ”Modernizare, renovare si dotare camine cultural in
localitatile, Sanisor, Poienita si Ivanesti, comuna Livezeni, Judetul Mures”, în
vederea depunerii acestui proiect pentru obținerea unei finanțări nerambursabile în cadrul
PNDR 2014- 2020, submăsura 7.6 “Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”
si expunere de motive prezentat de către primarul Comunei Livezeni, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat cu nr. 1510/21.04.2017 prin care se susține necesitatea și oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității
în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit b si d , art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
HOTĂRÂŞTE:
Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „Modernizare, renovare si dotare
camine cultural in localitatile, Sanisor, Poienita si Ivanesti, comuna Livezeni, Judetul
Mures”, denumit în continuare Proiectul, investiția fiind necesară și oportună.
Art. 2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada
de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 3. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5
ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 4. Caracteristicile tehnice ale investitiei sunt prevazute in anexa care face
parte integrantă din prezenta Hotărâre
Art. 5. Se desemneaza domnul primar Bányai István reprezentantul legal al
Comunei Livezeni pentru relația cu A.F.I.R. in derularea proiectului.
Art. 6. Activitățile socio-culturale desfășurate în ultimele 12 luni sunt prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre .
Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică. Instituţiei prefectului judeţul Mureş,
primarului comunei Livezeni, compartiment contabilitate, afişare

Preşedinte de şedinţă,
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