ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

JUDE

HOTĂRÂREA NR. 80

din 20 ROMÂNIA
septembrie 2017
JUDEȚUL MUREŞ
privind aprobarea studiului de fezabilitate
si a indicatorilor tehnico-economici la
Consiliul
Local
al
comunei
Livezeni,
judetul
Mures,
obiectul de investitii „Amenajare statii de autobuz in comuna Livezeni”
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile
Consiliul Local al comunei Livezeni, judetul Mures,
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
-art. 36 alin. (2) lit. b) și d) şi alin. (4) lit d) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
-luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind
aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,
analizând studiul de fezabilitate la obiectul de investitii „Amenajare statii de
autobuz in comuna Livezeni”
-având în vedere prevederile art. 15 din HG. Nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,
modificat prin HG. Nr. 79/2017
-în temeiul prevederilor 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,
Luând act de:
- expunerea de motive prezentata de către primarul Comunei Livezeni, în
calitatea sa de inițiator, înregistrata sub nr. 4390/11.09.2017;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, înregistrat sub nr. 4389/11.09.2017
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Livezeni,
HOTĂRÂŞTE:
Art.1. - Se aprobă studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici la
obiectul de investitii „Amenajare statii de autobuz in comuna Livezeni”
Indicatori economici (inclusiv TVA):
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA : 443.814,81 lei / 97.029.91 euro
Construcţii-montaj (C+M), inclusiv TVA: 352.349,41 lei / 77.033,10 euro
(în preţuri – ziua: 21, luna:07, anul: 2017, 1 euro = 4,574 lei),
Indicatori tehnici:
Amenajare un nr. de 12 statii de autobuz:
10 se vor amenaja in lungul DJ 135 la urmatoarele pozitii kilometrice:

Km 2+710 dr
Km 2+740 stg
Km 3+240 dr
Km 3+270 stg
Km 4+160 dr
Km 4+190 stg
Km 7+170 dr
Km 7+175 stg (se va realiza intr-o etapa viitoare)
Km 8+460 stg
Km 8+510 dr
Durata de realizare a proiectului este de 5 luni, din care durata de execuție a
lucrărilor de construcții 3 luni.
Se vor amenaja statiile existente: centrul localitatii Livezeni (statia nr.11) si
centrul localitatii Poienita (statia nr.12)
Art.2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către
primarul Comunei Livezeni.
Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
Comunei Livezeni, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Livezeni
și prefectului județului Mureş și se aduce la cunoștință publică prin afișare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Balizs Elisabeta

Contrasemnează,
Secretar
Hangan Aurelia

