
 
ROMANIA  
JUDETUL  BACAU   
CONSILIUL          LOCAL   AL    COMUNEI  LIVEZI   
  
                                                      H O T A R A R E  
                                                            Nr.   36  din  15. 11.2017 
    Privind    implementarea     proiectului “ Achizitie  lampi  de  iluminat  stradal  in 
satele  Prajoaia , Scariga   si Poiana  , comuna Livezi , judetul Bacau .”  
                            
             Consiliul Local  al comunei  Livezi , judetul Bacau  intrunit in  sedinta  de  indata     la  
data  de    15 . 11.2017   ;                                      
                                      Avand  in vedere  Expunerea de motive   nr. 7090     din   13.11.2017  a 
Primarului comunei Livezi , judetul Bacau , d-nul  Ichim  Sorin  .   
                                 Tinand  cont  de  Raportul compartimentului de specialitate    nr. 7091  din   13.11 
.2017 intocmit de consilier  juridic  d-na Popa Sofronea Mariana   .  

                           In baza  art. 120 si art. 121  alin. (1)  si (2) din Constitutia Romaniei , republicata;  
                                 In temeiul  art. 8 si 9  din Carta europeana a autonomiei locale , adoptata  la 
Strasbourg  la 15.octombrie .1985 , ratificata  prin Legea nr. 199/1997 ; 

                           Avand  in vedere  art. 7  alin.2. si art. 1166 si urmatoarele  din legea  nr.287/2009 
privind Codul civil , republicata , cu modificarile  ulterioare , referitoare la contracte sau conventii; 
                           Tinand  cont   de  art.20 si 21  din  Legea cadru  a descentralizarii nr. 195 /2006    
;                           In baza   Legii    nr. 273 /2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

                                    In temeiul   art. 36  alin.(4 ) ,  art. 39  , alin. (4)   ,    art. 45   alin (1)      ,     precum 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 implementarea  proiectului “ Achizitie  lampi  de  iluminat  
stradal  in satele  Prajoaia , Scariga   si Poiana  , comuna Livezi , judetul Bacau ” , denumit  in  
continuare  Proiectul . 
                                Art. 2.  Cheltuielile  aferente  Proiectului   se prevad  in bugetul local  pentru 
perioada  de realizare  a investitiei , in cazul  obtinerii  finantarii prin Programul National  de  
Dezvoltare  Rurala – P.N.D.R. , potrivit legii . 
                                Art. 3. Autoritatea administratiei  publice locale  se oblige sa asigure  veniturile  
necesare  acoperirii  cheltuielilor de mentenanta  a investitiei  pe  o perioada  de minimum 5 ani  de la 
data  efectuarii ultimei plati in cadrul Proiectului  . 
          Art. 4. Numarul locuitorilor si operatorilor  economici  deserviti de proiect precum 
si caracteristicile tehnice  ale Proiectului vor fi cuprinse  dupa caz  , in Anexa  . 
                               Art. 5. Reprezentantul legal  al comunei  este , potrivit legii , primarul  comunei 
Livezi , judetul Bacau , d-nul Ichim  Sorin , in   calitate    de ordonator principal de credite . 
                              Art. 5 . Prezenta  hotarare  se comunica prin intermediul secretarului comunei ,   
Primarului  comunei  Livezi , judetul Bacau  , compartimentului  Bugete ,contabilitate , venituri ,  
Institutiei   Prefectului , judetul Bacau   si se aduce la cunostinta publica   conform legii . 
 
PRESEDINTE  DE SEDINTA      CONTRASEMNEAZA 
CONSILIER                    SECRETAR 
URSU   GABRIEL                                                                 NEICA  EUSEBIU   
 
 
 
Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul necesar , majoritate        de voturi ,   15   consilieri  prezenti  
din 15   alesi  si validati    ,   13   voturi pentru  si    2  abtineri        . 
                                          
 


