
ROMÂNIA 
JUDEŢUL      BACAU  
CONSILIUL     LOCAL   AL    COMUNEI   LIVEZI  
                                                            H O T Ă R Â R E 
                                                      NR.  20    DIN  31.07.2018 
privind aprobarea întocmirii documentaţiei necesare  pentru lucrările de investiţii  în vederea  
extinderii   rețelei  de distribuție a energiei electrice  pentru   racordrea  locuințelor pentru care s-a 
făcut solicitare, precum și  a altor  construcții in curs  cu altă  destinație ,  lucrari  care se vor executa 
în sat Bălăneasa, comuna Livezi, jud. Bacău.   
 
Consiliul Local al comunei Livezi  , județul  Bacau,întrunit în sedinta ordinara la data de 31.07.2018   ; 
    Având în vedere : 
    Expunerea de motive prezentată de către d-nul  Ichim  Sorin  , Primarul comunei Livezi  , judeţul 
Bacau  , înregistrată sub nr.  4332 din 26.07.2018 , din care rezultă necesitatea  întocmirii  
documentației   de  proiectare   și a studiului de fezabilitate  pentru  acest  obiectiv de investiții  in , 
comuna  Livezi , județul  Bacău   ; 
   Raportul    compartimentului   de specialitate  nr.  4333   din  26.07.2018  întocmit  de către d-na  
Costia  Mariana, Consilier Urbanism   din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Livezi , județul Bacau ; 
    Având în vedere  adresa nr.  249/ 17.08.2017   a   SC  DELGAZ- GRID S.A ; 
    În conformitate cu prevederile  art. 51 din Legea  energiei electrice și gazelor naturale  nr. 123/2012 
cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele 
electrice de interes public, aprobat prin  ORD.  ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările 
ulterioare, 
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 finanţele publice locale ; 
    În baza prevederilor art. 4, alin. (1), lit.”b” şi ale art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică ; 
     În temeiul dispoziţiilor art. 9, art. 36, alin.(2), lit. „b”, alin.(4), lit. „d” ,  ale art. 45 şi al art.115 
alin.(1), lit”b”din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
                                                       H O T Ă R Ă Ș T E : 
    Art. 1.   Se aprobă întocmirea documentaţiei necesare  pentru lucrările de investiţii  în vederea  
extinderii   rețelei  de distribuție a energiei electrice  pentru   racordrea  locuințelor pentru care s-a 
făcut solicitare, precum și  a altor  construcții in curs  cu altă  destinație , lucrari  care se vor executa în 
sat Bălăneasa, comuna Livezi, jud. Bacău. 
     Art. 2 Se aprobă întocmirea  studiului  de fezabilitate    si proiectul tehnic pentru  această investiție. 
     Art. 3. Cheltuielile pentru  lucrarile prevazute la art. 2 vor fi suportate de la bugetul de venituri si 
cheltuieli al comunei Livezi .  
     Art.4.  Consiliul local  al comunei  Livezi  aprobă colaborarea cu instituția SC  DELGAZ GRID  
 S. A.  pentru realizarea lucrărilor în vederea racordării la rețeaua de distribuție a energiei electrice a 
locuințelor pentru care s-a făcut solicitare, precum și a altor locuințe construite sau în curs de 
construire, sau construcții cu altă destinație  care se vor executa în sat Bălăneasa, comuna Livezi, jud. 
Bacău.   
     Art. 5.   Primarul comunei Livezi , judeţul  Bacau   va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.       
      Art. 6.  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  .    


