
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

 COMUNA LIVEZENI 
CONSILIUL LOCAL 

                           
 
                                                                   H O T Ă R Â R EA   Nr.34       

din 20 iunie 2018 
 

pentru modificarea și completarea art.1 la HCL nr.9/22.02.2018 pentru completarea  Anexei la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 25/23.09.2008 privind reactualizarea  patrimoniului public al 

comunei Livezeni. 
 
            Consiliul Local al comunei Livezeni,județul Mureș, 
 
             Examinând  expunerea de motive,raportul compartimentului de resort   şi avizul  comisiei  de 
specialitate, 
            Tinând cont de HCL nr. 34/22.09.2016 si HCL nr. 82/20.09.2017 pentru modificarea şi 
completarea  Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr 25/23.09.2008 privind reactualizarea 
patrimoniului public al comunei Livezeni  
            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,  
            Reținând prevederile Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative,republicată,   
           În temeiul dispozițiilor  art. 36 alin.(2) lit.c),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. Se modifică și se completează art.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.9/22.02.2018 pentru 
completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 25/23.09.2008 privind reactualizarea  
patrimoniului public al comunei Livezeni și va avea următorul cuprins: 
         Art.1.Anexa la H.C.L. nr.25/23.09.2008 privind reactualizarea  patrimoniului public al comunei Livezeni 
se modifică și se completează după cum urmează: 
         La secţiunea I - Bunuri imobile se completează prin introducerea  după poziţia nr. 92 a poziţiilor nr. 
93- 209,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Se modifică următoarele poziții: 

-   Poziția 194-col.2.denumirea bunului și coloana 3 elemente de identificare. 
-   Poziția 197 
-   Poziția 200 
-   Poziția 203  
-   Poziția 206 
-  Poziția 209 

        Se completează art.1. prin introducerea după poziția 209  a 9 poziții noi,respectiv pozițiile 210-
2018,conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri. 
          Art.2. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Livezeni şi biroul 
contabilitate. 
         Art.3.Prezenta hotărâre se comunică: 
                  Instituţiei Prefectului – județul Mureș 
                  Primarului comunei Livezeni 
                  Consiliului Judeţean Mureş 
                  Biroul contabilitate  
                  Afișare spre cunoștință publică 
 
          PREȘEDINTE   DE  ȘEDINȚĂ,                                                                        Contrasemnează, 
                       Tătar Iuliu      Secretar 
                                                                                                                                          Hangan Aurelia 



 


