ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R EA Nr.37
din JUDE
4 iulie 2018
ROMÂNIA
pentru modificarea H.C.L. nr.21/21.03.2018
privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnicoJUDEȚUL
MUREŞ
economici la obiectul de investitii Asfaltare
străzi:
Strada Livezii, Strada Dealu Csuta, Strada
Principală, Strada Viitorului în comuna Livezeni, jud. Mureș
Consiliul Local al comunei Livezeni, judetul Mures,
Având în vedere :
-expunerea de motive primarului comunei Livezeni ,raportul compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și avizul comisiei de specialitate al
Consiliului Local al comunei Livezeni,
HG.R. Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,
modificată prin HG. Nr. 79/2017
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
Potrivit Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative,republicată
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. b) și 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuți la art.1 din
H.C.L.Livezeni nr.21/21.03.2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de
intervenție si indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii „Asfaltare străzi: Strada
Livezii, Strada Dealu Csuta, Strada Principală, Strada Viitorului în comuna Livezeni, jud.
Mureș,după cum urmează:
Indicatori tehnico -economici :
Strada Viitorului –localitatea Poienița – 237.105,512 lei la care se adaugă TVA din care
C+M -176.984 lei fără TVA.
Strada Principala –localitatea Sînișor – 366.879,54 lei fără TVA, din care C+M- 288,080
lei fără TVA.
Art.2.Celelalte articole rămân neschimbate.
Art.3.La data adoptării prezentei hotărâri,se revocă H.C.L. Livezeni nr.36/20.06.2018.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică:
Instituției Prefectului-județul Mureș
Primarului comunei Livezeni
Biroul contabilitate
Afișare spre cunoștință publică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Tătar Iuliu

Contrasemnează,
SECRETAR
Hangan Aurelia

