
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 82 
din 20 septembrie 2017

pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 25/23.09.2008 
privind reactualizarea patrimoniului public al comunei Livezeni,

       Consiliul Local al comunei Livezeni,
       Văzând expunerea de motive nr. 4392/11.09.2017, raportul de specialitate nr. 
4391/11.09.2017 precum şi avizele comisiilor de specialitate,
       Având în vedere prevederile art.3 alin.(4) şi art.21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică,cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Normelor Tehnice 
pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor, aprobate prin HGR nr.548/1999, 
        In conformitate cu prevederilor Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative,republicată,
        În temeiul dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit.c) şi 45 alin.(1) şi (3) și art.115 alin.(1) lit.b)din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și 
completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e:

      Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2008 privind însuşirea inventarului 
bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Livezeni, cu modificări şi completări 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) La secţiunea I „ Bunuri Imobile” se abrogă poziţiile nr. 31, 38, 44, 47

b) La secţiunea I „ Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 21, coloana 2, denumirea bunului, va avea următorul cuprins: Strada Păcii (parțial 
fosta str. nr.2), coloana 3, elemente de identificare, va avea următorul cuprins: “ Localitatea 
Sânișor, punct de plecare intersecția cu str.Fântâna Sărată - până la  DJ 135, L= 0,370 km, de la
Km 0+000 – 0+370, lățimea totală =7m din care carosabil =4m,  strada de pământ.”, coloana 5, 
valoare de inventar,  va avea următorul cuprins: “18.700”, iar coloana 6, situatia juridica 
actuala,  va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator 
Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 şi 22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor ”;

- la poziţia nr. 22, coloana 2, denumirea bunului, va avea următorul cuprins:” Strada Fîntîna 
Sărată( fosta str. nr.3 și parțial nr.2)”, coloana 3, elemente de identificare, va avea următorul 
cuprins: “Localitatea Sânișor, punct de plecare intersecția cu DC 25 - până la limita intravilanului, 
L=0,690 km, de la Km 0+000 – 0+690, lățimea totală =8m din care carosabil =4m , pietruită. ”, 
coloana 5, valoare de inventar,  va avea următorul cuprins: “91.000”, iar coloana 6, situatia 
juridica actuală,  va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator 
Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 şi 22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor ”;

- la poziţia nr. 30, coloana 2, denumirea bunului, va avea următorul cuprins Strada Rîtului
(foste str. nr.1 și nr.2), coloana 3, elemente de identificare, va avea următorul cuprins: 
“Localitatea Poienița,  punct  de plecare intersecția cu str.Lalelelor și Viitorului - până la DC 24, 
L= 0,990 km, de la Km 0+000 – 0+990, lățimea totală =10m din care carosabil = 4 m, pietruită..”, 
coloana 5, valoare de inventar, va avea următorul cuprins: “130.600”, iar coloana 6, situatia 
juridica actuala, va avea următorul cuprins: “ Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator 



Consiliul Local al comunei Livezeni conform HG 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii 
funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice și 
HCL nr.9/2004.

- la poziţia nr.35, coloana 2, denumirea bunului, va avea următorul cuprins „
Strada Dealului (fosta str. nr.6), coloana 3, elemente de identificare, va avea următorul cuprins: 
Localitatea Poienița, punct de plecare intersecția cu str.Lalelelor - până la intersecția cu str. 
Râtului, L= 0,615 km, de la Km 0+000 – 0+615, lățimea totală = 6m din care carosabil = 4 m, 
pietruită.,  coloana 5, valoare de inventar, va avea următorul cuprins: “81.100”, iar coloana 6,
situatia juridica actuala, va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, 
administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 şi 22 din O.G. nr.43/1997 nr. 
23/2008.

- la poziţia nr. 37, coloana 2, denumirea bunului, va avea următorul cuprins: “ Strada Viitorului
(fostele str. nr. 8 și nr.9))”,  coloana 3, elemente de identificare, va avea următorul cuprins: 
Localitatea Poienița, punct de plecare intersecția cu str. Bisericii - până la intersecția cu DC 24B, 
L= 0,920 km, de la Km 0+000 – 0+920,  lățimea totală = 14m din care carosabil = 6 m, pietruită.
.,coloana 5, valoare de inventar,  va avea următorul cuprins: “182.000”, iar coloana 6, situatia 
juridica actuala, va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator 
Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 şi 22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor drumurilor și HCL nr. 23/2008”;

- la poziţia nr. 45, coloana 2, denumirea bunului, va avea următorul cuprins: “ Strada Strada 
Sportivilor)”,  coloana 3, elemente de identificare, va avea următorul cuprins: Localitatea 
Ivănești,  punct  de plecare intersecția cu DJ 135 Tîrgu Mureș- Sărățeni, km 6+488 - până la 
colectorul 7 Romgaz, L= 0,880 km, de la Km 0+000 –  0+880, lățimea totală = 8m din care 
carosabil = 4m, pietruită. coloana 5, valoare de inventar,  va avea următorul cuprins: “116.100”, 
iar coloana 6, situatia juridica actuala,  va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei 
Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 şi 22 din O.G. 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor drumurilor și HCL nr. 23/2008”;

- la poziţia nr. 46, coloana 2, denumirea bunului, va avea următorul cuprins: “ Strada Strada 
Bujorului (foste str. nr.3 și nr.4)coloana 3, elemente de identificare, va avea următorul cuprins: 
Localitatea Ivănești,  punct  de plecare intersecția cu DJ 135 Tîrgu Mureș-Sărățeni, km 7+138 -
pînă la postul de transformare, L=1,125 km,  de la Km 0+000 – 1+125, lățimea totală = 8m din 
care carosabil = 5m, pietruită, coloana 5, valoare de inventar,  va avea următorul cuprins: 
“185.500”, iar coloana 6, situatia juridica actuala,  va avea următorul cuprins: “Domeniul public 
al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 şi 22 din 
O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor drumurilor și HCL nr. 23/2008”;

c) La secţiunea I - Bunuri imobile se completează prin introducerea după poziţia nr. 88 a 
patru poziţii noi, poziţiile nr. 89-92 conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

       Art.2 De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspund primarul comunei Livezeni, şi 
compartimentul de contabilitate.

        Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului şi Consiliului Judeţean Mureş, 
care vor face demersuri pentru elaborarea şi  promovarea Hotărârii de Guvern de modificare şi 
completare a Anexei nr. 55 la HGR nr.964/2002,primarului comunei Livezeni,afișare spre 
cunoștință publică.

    PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                                      Contrasemnează,
                       Balizs  Elisabeta   Secretar
                                                                                                         Hangan  Aurelia


