
 
ROMANIA  
JUDETUL BACAU  
CONSILIUL       LOCAL    AL  COMUNEI  LIVEZI  
 
                                                               H O T A R A R E 
                                                          Nr.  13   din 28.02.2017 
                          Privind   aprobarea finantarii  de la bugetul local  al comunei Livezi , judetul Bacau ,    cu suma  
de  332.570   lei  cu TVA , ce reprezinta   contributia   proprie pentru  aceasta investitie  la Proiectul 
„Modernizare drumuri locale  , in comuna Livezi, judetul Bacau”,  prin Programul national de dezvoltare locala 
(PNDL 2 ) ,pentru anul 2017 , ca obiectiv de investitie  nou  ,  pentru depunere  si aprobarea finantarii  

                             Consiliul  local  al comunei Livezi , judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara la data  de 
28.02.2017 . 

                                 Avand  in vedere  Expunerea de motive   nr. 761     din  13.02.2017  a Primarului comunei 
Livezi , judetul Bacau , d-nul  Craciun  Gioni .   
                                 Tinand  cont  de  Raportul compartimentului de specialitate  Achizitii investitii  nr. 760   din 
13.02.2017 intocmit de d-na Ing. Ionita  Gina .  
                                  Avand in vedere implementarea Proiectului“ Modernizare drumuri locale, in comuna 
Livezi, judetul Bacau”,  prin Programul national de dezvoltare locala (PNDL) pentru anul 2017, ca obiectiv de 
investitie nou .                       
                                  In baza  DEVIZUL-ului  GENERAL ACTUALIZAT privind cheltuielile pentru 
realizarea investitiei: Modernizare drumuri locale  in comuna Livezi, judetul Bacau, intocmit de S.C. Routte – 
Construct  S.R.L. Bacau, conform  cotei de TVA  de 19 % , unde este  consemnata contributia de la bugetul local 
pentru  aceasta investitie ; 
                                     In temeiul  art. 36 alin.(2)  ,lit. “b” , alin.(4)  lit.”a,d,e” ,  art. 45  ,alin .(1)  si art. 115  , 
alin.(1) , lit. “b” din Legea Administratiei Publice Locale , nr. 215 din 23. 04.2001 , modificata  si completata .        

                                                               H O T A R A S T E  :  

                             Art.1 .  Se  aproba finantarea   de la bugetul local  al comunei Livezi , judetul Bacau ,    cu 
suma  de   332.570   lei  cu TVA , ce reprezinta   contributia   proprie pentru  aceasta investitie , la Proiectul 
„Modernizare drumuri locale  , in comuna Livezi, judetul Bacau”,  prin Programul national de dezvoltare locala 
(PNDL 2 ) ,pentru anul 2017 , ca obiectiv de investitie  nou  ,  pentru depunere  si aprobarea finantarii  

Costul investitiei este calculat in Devizul general-Cheltuieli care se finanteaza de la bugetul local ,intocmit de .C. 
Routte – Construct  S.R.L. Bacau. 

Conform Devizului  general  trebuie asigurate finantarile  :  

Total general  :    5.375.559   lei   cu TVA , respectiv  1.194.409 euro       
Bugetul de stat :  5.042.989  lei  cu TVA , respectiv    1.120.515 euro 
Bugetul  local  :      332.570  lei  cu TVA, respectiv       73.895  euro                                         
                          Art.2   Prezenta  hotarare   se comunica , prin intermediul   Secretarului  comunei Livezi, in 
termenul prevazut de lege , Primarului  comunei Livezi , judetul Bacau  si   Institutiei Prefectului , Judetul Bacau   
si    se aduce la cunostinta publica  prin afisarea la sediul primariei si  pe pagina proprie de internet . 

                   PRESEDINTE  DE SEDINTA  

        CONSILIER       SECRETAR 

                   COSTIA   DAN                                                           NEICA  EUSEBIU  

 

Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul  necesar  ,  unanimitate   de voturi ,    14  consilieri  prezenti  din 15   
alesi  si validati    ,   14      voturi pentru. 


