
ROMANIA  
JUDETUL   BACAU  
CONSILIUL    LOCAL  AL COMUNEI  LIVEZI  
 
          H O T A R A R E  
     Nr.  21   din  31.07.2018  
     Privind  aprobare  „Construire Grădiniță  program normal  cu doua  săli  de grupă   

,în comuna Livezi , sat  Livezi , județul Bacău  ” 
 
Consiliul  local  al comunei Livezi , județul Bacău , intrunit în ședința  ordinară  la  

data de  31.07.2018 , 
              Având in vedere  Expunerea  de motive  prezentată de către Primarul comunei Livezi 
, d-nul  Ichim  Sorin   , în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.4345  din 26.07.2018 , prin 
care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivității, Raportul compartimentului de specialitate  Achiziții, Investiții publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 4344  din 26.07.2018  , 
întocmit  de d-na ing. Ioniță Gina , 

             Conform memoriului privind necesitate (urgența)  ” Construirei unei grădinițe cu 
două săli  de  grupă și anexele necesare ” , înregistrata la Inspectoratul Școlar  al județului 
Bacău  cu nr. 4621 din 22.05.2018  și la Primăria  comunei  Livezi  la nr. 2251  din  
07.05.2018 , fișa tehnică  amplasament  și extras din planul cadastral pe ortofotoplan , 

În temeiul prevederilor 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, 

                                 H O T A R A S T E  : 
 Art. 1. Consiliul  local  al  comunei  Livezi , judetul Bacau  aproba    „Construire 

Grădiniță  program normal  cu două   săli  de  grupă  , în comuna Livezi , sat Livezi , județul 
Bacău  ” , prin Programul Reforma Educației Timpurii în România pentru  anul 2018, ca 
obiectiv de investiție  nou  , care  urmeaza  să se construiască   pe o suprafață  libera din 
domeniul public ,în tarlaua  4 , pacela 128 , conform  datelor tehnice ale investiției din temă, 
ținând cont de necesitatea  și oportunitatea investiției .  

 Art. 2. Proiectul nu este cuprins în  PNDL , este  derulat prin Ministerul  Dezvoltării 
Regionale  și  Administrației  Publice  și nu face parte  din  alte  proiecte  interne și /sau 
externe.   

Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile 
necesare acoperirii cheltuielilor  cu plata avizelor  si  acordurilor , cheltuielile  privind 
branșarea la utilități , precum și  de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani 
de la data  finalizari  investiției . 
                  Art. 4.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                                CONTRASEMNEAZA  
CONSILIER                                                                         SECRETAR 
SURUGIU    DANIEL                                                                     NEICA  EUSEBIU 
 
  



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


